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Veliko plaketo Občine 
Radovljica bo prejel Tonček 
Smolej za dolgoletno aktiv-
no udejstvovanje na podro-
čju gorskega reševanja in 
vodenje GRS Radovljica. 
Prejemniki plaket Občine 
Radovljica so: Kulturno 
društvo Bid Bang ob dvaj-
setletnici delovanja, Igor 
Marijan za dolgoletno član-
stvo in vodenje PGD Radov-
ljica ter humanitarne akcije 
in podjetje Mioba za prispe-
vek k razvoju kulturnega 
turizma z odprtjem Lekar-

niškega in alkimističnega 
muzeja. Medaljo Občine 
Radovljica pa bo prejel 
Franc Hrovat za aktivno 
delovanje v društvih in 
sodelovanje v organizacijah 
odbojkarskih sodnikov.
Zaradi omejitev, ki zaradi 
preprečevanja širjenja koro-
navirusne bolezni 19 veljajo 
za javne prireditve, letošnja 
podelitev priznanj 5. avgusta 
ne bo javna, prav tako je 
odpovedan praznični kon-
cert, ki je bil predviden na 
Linhartovem trgu.

Podelitev priznanj 
ob prazniku
Ob občinskem prazniku, ki ga 5. avgusta 
Radovljica praznuje v počastitev spomina na 
ustanovitev Cankarjevega bataljona leta 1941 na 
Vodiški planini, bo župan Ciril Globočnik izročil 
priznanja letošnjim občinskim nagrajencem. 
Podelitev ne bo javna.

OBČINA RADOVLJICA

V imenu Občine Radovljica 
čestitam za občinski praznik 5. avgust.

Ciril Globočnik
ŽUPAN
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Na občinski praznik, to je 5. avgusta, ko obeležujemo dan 
ustanovitve Cankarjevega bataljona, je Združenje borcev za 
vrednote NOB Radovljica običajno pripravilo spominsko 
svečanost ob Partizanskem domu na Vodiški planini, kjer se 
je v zavetju jelovških gozdov bataljon formiral. Kot je sporo
čila predsednica združenja Danijela Mandeljc, svečanosti, 
kakršne smo vajeni, letos ne bo. "Združenje bo ob skromni 
udeležbi praporov in članov položilo venec. Ker pa je Vodiš
ka planina in z njo tudi Partizanski dom priljubljena izletni
ška točka, bo od 1. do 8. avgusta potekal praznični teden, kjer 
se bodo dobrote običajno prazničnega dneva razpotegnile. 
Tako boste lahko posamezno in v skladu s priporočili opra
vili prijeten izlet, počastili praznik in se, upam, tudi spomni
li dogodka, ki mu je praznik namenjen," je še sporočila. Čla
ni društva so sicer v letošnjem letu s prostovoljnim delom 
uredili okolico in spremljajoče objekte Partizanskega doma.

Namesto slovesnosti praznični teden

Marjana Ahačič

Prireditve prilagajajo trenut-
ni situaciji. Četrtkovih kon-
certov letos sicer ne bo, a če 
je vreme lepo, trg pred cer-
kvijo ob četrtkih gosti t. i. 
Artish, edinstveno ponudbo 
rokodelskih izdelkov: od 
keramike, nakita, oblačil, 

lesenih izdelkov do preprog 
in naravne kozmetike, med 
18. in 21. uro pa Okusi 
Radol'ce poskrbijo za ulično 
prehrano oz. street food 
ponudbo.
Organizirali so redne teden-
ske oglede starega mestnega 
jedra Radovljice, Krope in 
Kamne Gorice (torki) ter 

gradu Kamen in Mošenj 
(četrtki). Med kraji po radov-
ljiški in sosednjih občinah 
vozi turistični avtobus, prvo 
soboto v avgustu bo Turisti-
čno društvo Radovljica tudi 
letos pripravilo tradicional-
no srečanje mest na Veneri-
ni poti ... Pripravili so 
ponud bo paketov za upora-

bo turističnih bonov, ideje 
za družine in pakete za kuli-
narični oddih. 
Destinacije v radovljiški 
občini tako vendarle obišče-
jo številni turisti, letos pred-
vsem iz Slovenije, domačini 
pa imajo priložnost uživati v 
poletnem utripu mesta in 
lepotah narave.

Poletje, drugačno  
od vseh dosedanjih
Letošnje poletne počitnice številnim krojita vreme in koronavirus, ki sta počitniške navade turistov pa 
tudi turističnih ponudnikov postavila na glavo. V radovljiškem zavodu za turizem so se skupaj s 
ponudniki na drugačne razmere hitro odzvali ter ponudbo in dogajanje prilagodili novim okoliščinam.

Destinacije v radovljiški občini obiščejo številni turisti, letos predvsem iz Slovenije, domačini pa imajo priložnost uživati 
v poletnem utripu mesta in lepotah narave. / Foto: Gorazd Kavčič

Pogovor
Pred občinskim 
praznikom smo se o 
dogajanju v občini 
pogovarjali z županom 
Cirilom Globočnikom.
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Kovaški 
šmaren
V Kropi je bila na prvo 
junijsko soboto ena 
redkih prireditev to 
poletje.
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MLADI

Pripravljeni na nove 
izzive
Pogovori z najboljšimi učen
ci, ki so letos zaključili osno
vno šolo
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ŠPORT

Mednarodni plavalni 
miting
Radovljica je letos že drugič 
gostila pomemben športni 
dogodek.
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KULTURA

Prihaja Festival 
Radovljica
Avgusta se bo zvrstilo osem 
koncertnih sporedov, polovi
ca napisanih posebej za fe
stival.
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OBLETNICA

Hugo Roblek
Trinajstega julija je minilo 
sto let od tragične smrti 
Huga Robleka, po katerem 
nosi ime Roblekov dom na 
Begunjščici.
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Marjana Ahačič

Sedem županov zgornjego-
renjskih občin, med njimi 
tudi župan Radovljice Ciril 
Globočnik, je zadnji junijski 
ponedeljek zjutraj na želez-
niški postaji na Bledu na 
vlak naložilo kolesa in se 
odpravilo na delovni obisk v 
Brda. Pridružila sta se jim 
koordinator skupnosti Julij-
ske Alpe Klemen Langus in 
direktor Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske Mark 
Toplak.
"Za začetek smo želeli sami 
preizkusiti, kako je, če greš 
na Bledu in Jesenicah s 
kolesom na vlak in nato na 
primorski strani pot nadal-
juješ s kolesom. Zanimale 
so nas čisto praktične stvari: 
kako spraviš kolo na vlak, 
koliko prostora imaš za to 
na voljo in kakšne so mož-
nosti pri izstopih. Zelo smo 
bili veseli gostoljubja Obči-
ne Brda, kjer so nas vodili 
po predlagani poti in nam 
predstavili svoje lokalne 
znamenitosti," je povedal 
župan Globočnik.
"Seveda bi si želeli, da bi 
bila uporaba vlaka za kole-
sarje manj prepuščena 
improvizaciji, kot je sedaj … 
čeprav bi po drugi strani res 
rad pohvalil uslužbence Slo-
venskih železnic, ki se pri 
pomoči kolesarjem trudijo 
po najboljših močeh," je po 
prihodu v Radovljico opisal 
izkušnjo.
Župan Globočnik je sicer 
ob dogodku v ospredje pos-

tavil načrte za gradnjo kole-
sarskih povezav na relaciji 
od krožišča z Avsenikovim 
spomenikom do Bleda in 
Bohinja ter tudi proti Kranj-
ski Gori in Ljubljani. "Do 
tam je še dolga pot, a 
menim, da bi to moralo biti 
v naslednji finančni perspe-
ktivi vendarle že urejeno. 
Upam, da bomo skupaj z 

državo lahko čim prej 
odpravili vse zaplete v zvezi 
s traso, in si želim, da so te 
povezave čim prej vzpostav-
ljene, v Lescah pa urejen 
tudi tako imenovani sistem 
'park and ride' za okoli 250 
vozil, kar bi bil po mojem 
mnenju pomemben prispe-
vek k zmanjšanju promet-
ne obremenitve in poveča-

nju varnosti," je povedal 
župan Globočnik, ki meni, 
da bi bila najprej lahko ure-
jena kolesarska povezava od 
Lesc do Kranjske Gore. Več 
zapletov pričakuje na trasi 
proti Bohinju, a tudi tam, 
verjame, bodo slej ko prej 
pridobljena vsa dovoljenja, 
ki bodo podlaga za dejan-
sko izvedbo.
Župani so se v Posočju in 
Brdih seznanili s kolesarski-
mi povezavami in dobrimi 
praksami na področju traj-
nostne mobilnosti na drugi 
strani bohinjskega predora, 
skupni obisk pa izkoristili 
tudi za promocijo trajnostne 
mobilnosti, kolesarjenja in 
bohinjske železniške proge.

S kolesom in vlakom
Župani sedmih občin Zgornje Gorenjske, med njimi tudi Ciril Globočnik, so se s kolesi in vlakom 
odpravili na enodnevni delovni obisk v Brda. Namen obiska je bil promocija trajnostne mobilnosti 
in kolesarjenja pa tudi bohinjske železniške proge.

Zgornjegorenjski župani so kolesa na Bledu naložili na vlak in se odpravili v Posočje.

Opozorili so na nujnost izgradnje kolesarskih 
povezav pa tudi na izjemno pomembnost 
Bohinjske proge, ki je bila nekdaj vez Srednje 
Evrope s Trstom oziroma morjem, in na 
prizadevanja občin ob progi, da bi jo oživili ter 
povezali z Avstrijo in Italijo.

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Družba 
Iskra Mehanizmi v teh dneh 
svoje enote seli v poslovno 
cono ob brniškem letališču. 
Za nepremičnine in opremo 
v Lipnici, kjer bodo ohranili 
le manjši del proizvodnje, 
bo septembra potekala javna 
dražba, v Kamniku pa jim je 
večino zemljišč že uspelo 
prodati.
Podjetje je v minulih mese-
cih dokončalo gradnjo 25 
tisoč kvadratnih metrov veli-
kega proizvodnega objekta v 
poslovni coni ob brniškem 
letališču, v teku pa je še gra-
dnja režijskega obrata. Tako 
so maja, predvsem zato, da 
so zadostili postopkom pri-
dobivanja potrebnih certifi-
katov, na novo lokacijo pre-
selili prvi dve proizvodni 

celici, a proizvodnja na 
Brniku do prejšnjega tedna, 
ko smo se pogovarjali z dire-
ktorjem Marjanom Pogačni-
kom, še ni stekla. "V juniju 
smo dobili šele uporabno 
dovoljenje in tako začeli 
selitev, ki je v teku. Selitev 
bo trajala skoraj eno leto, saj 
gre za postopen proces iz 
dveh lokacij, pri čemer bo 
tretjino novih prostorov 
zasedla oprema za nove pro-
jekte, ki bo instalirana v tem 
obdobju," nam je pojasnil 
Pogačnik, ki vrednost celot-
ne investicije v proizvodni 
in režijski obrat ocenjuje v 
vrednosti od trideset do šti-
rideset milijonov evrov. 
Kot pravi, centralizacija vseh 
proizvodnih procesov na 
enem mestu za podjetje 
pomeni predvsem povečan-
je konkurenčnosti, hkrati pa 

bodo s tem zagotovili pogoje 
za enostavnejši nadaljnji 
razvoj, saj imajo že zagotov-
ljeno dokumentacijo, da lah-
ko proizvodni del razširijo 
še za trikratnik sedanje 
površine. Prvo povečanje bo 
predvidoma potrebno že v 
prihodnjih treh letih. Drugo 
leto naj bi namreč zmoglji-
vosti obstoječega prostora že 
zasedli z novimi projekti.
Podjetje je precej prizadela 
tudi kriza, povezana z epide-
mijo covida-19, ki je negativ-
no vplivala tudi na proces 
selitve. "V okviru projekta 
sami iz tekočega poslovanja 
krijemo 25 odstotkov inves-
ticije, kar neposredno pome-
ni, da smo tako izgubili 
določen del donosnosti, ki je 
bil planiran in nujen za 
investicijo, poleg tega pa se 
nam je poslabšala celotna 

'krvna slika' bilance podjet-
ja," pravi Pogačnik. 
V podjetju so morali novim 
razmeram precej prilagodi-
ti tudi delo in uvesti pre-
ventivne ukrepe. Poleg tega 
so bili primorani število 
delavcev znižati za šestde-
set, kar pomeni približno 
deset odstotkov delovne sile 
v podjetju, zaposlenim v 
režijskem obratu pa so za 
tri mesece plače znižali za 
dvajset odstotkov. "To je 
bilo nujno potrebno, da se 
zagotovita nadaljnje delova-
nje podjetja in varnost 
zaposlitev. Kot je videti tre-
nutno, bo to zadostovalo, 
saj se nam poslovanje po 
katastrofalnih mesecih 
aprilu in maju ter delno še 
juniju že izboljšuje," je o 
razlogih za ukrepe povedal 
Pogačnik.

Prostore selijo na Brnik
Podjetje Iskra Mehanizmi v teh dneh svoje enote seli v novozgrajene prostore v letališki poslovni coni 
na Zgornjem Brniku.

Marjana Ahačič

Zveza veteranov vojne za 
Slovenijo je ob dnevu držav-
nosti v Radovljici pripravila 
slovesnost ob trideseti oblet-
nici dogodkov, ki so tlakova-
li pot odhodu Slovenije iz 
nekdanje skupne države 
Jugoslavije. Maja 1990 se je 
namreč 16 občinskih štabov 
tedanje Teritorialne obram-
be uprlo ukazu jugoslovan-
ske vojske, naj oddajo oro-
žje. To prelomno obdobje je 

popisano v spominskem 
zborniku z naslovom Orožja 
nismo oddali 1990, ki je 
izšel nekaj dni pred sloves-
nostjo, na kateri je predsed-
nik veteranskega združenja 
generalmajor Ladislav Lipič 
predstavnikom 16 občinskih 
štabov tedanje Teritorialne 
obrambe, ki maja 1990 niso 
oddali orožja pod nadzor 
jugoslovanske armade, 
podelil spominske kovance, 
ki so jih prevzeli predstavni-
ki občinskih štabov. 
Med prejemniki so tudi pri-
padniki Teritorialne obram-
be občine Radovljica: Janez 
Koselj, Nada Ulčar ter post-
humno Zoran Kristan in 
Marjan Zupan. Spominska 
kovanca sta prejela tudi 
Janez Slapar in Peter Zupan, 
v času izdaje ukaza o preme-
ščanju orožja komandant in 

namestnik komandanta 
pokrajinskega štaba Terito-
rialne obrambe Gorenjske.
Spominski zbornik ob tride-
seti obletnici neoddaje oro-
žja Teritorialne obrambe je 
uredila Rina Klinar. »Knjiga 
vsebuje veliko podatkov o 
ohranjenem orožju 16 
občinskih štabov TO v Slo-
veniji, med njimi so bili štir-
je na Gorenjskem, in 30. 
razvojne skupine 27. zaščit-
ne brigade iz Kočevske 
Reke. A govori predvsem o 

ljudeh, ki so se zavedali 
odgovornosti, a so tvegali. 
Lahko bi bilo tudi drugače,« 
pravi Klinarjeva in poudarja, 
da je nastala v sodelovanju s 
člani Zveze veteranov vojne 
za Slovenijo in Zveze poli-
cijskih veteranskih društev 
Sever. 
»Za ohranjanje izročila so 
dragocena pričanja neposre-
dnih udeležencev dogajanj v 
letu 1990, ki so neposredno 
sodelovali in odločilno pri-
pomogli k ohranitvi pomem-
bnega dela orožja TO. Knji-
ga bo tudi gradivo za kasnej-
še analize zgodovinarjev. 
Zato je ohraniti spomin na 
dni, ki so se neizbrisno zapi-
sali v slovensko zgodovino, 
dolžnost vseh, ki smo bili 
priča tedanjim dogodkom,« 
še poudarja urednica zbor-
nika Rina Klinar.

Ob dnevu državnosti
Zveza veteranov vojne za Slovenijo je ob dnevu 
državnosti v Radovljici pripravila slovesnost ob 
trideseti obletnici dogodkov, ki so tlakovali pot 
odhodu Slovenije iz nekdanje skupne države.

Spominski zbornik ob trideseti obletnici neoddaje orožja 
Teritorialne obrambe je uredila Rina Klinar, gonilna sila 
njegovega nastanka pa je bil Radovljičan Peter Zupan.
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Marjana Ahačič

Za nami so meseci, ko smo 
se vsi ukvarjali s tem, kako s 
čim manj težkimi posledica-
mi preživeti epidemijo koro-
navirusa. Kako ocenjujete to 
obdobje?
Kot sem poudaril že na zad-
nji seji občinskega sveta, na 
kateri je bilo predstavljeno 
poročilo občinskega štaba 
Civilne zaščite: z vsemi 
institucijami, ki so bile od 
13. marca naprej vključene v 
obvladovanje situacije, smo 
zelo usklajeno delovali. Ime-
li smo srečo, da virus v naši 
občini ni prizadel velikega 
števila ljudi. Z vsemi pristoj-
nimi, vključno z domom dr. 
Janka Benedika, smo poskr-
beli za pogoje, ki so v najve-
čji možni meri onemogočali 
širjenje okužbe. Ob tem bi 
posebej omenil tudi izje-
men odziv prostovoljcev, ob 
siceršnjih prostovoljcih, ki 
delujejo v okviru Rdečega 
križa, so se javili tudi novi; 
bilo jih je toliko, da na kon-
cu niti niso bili čisto vsi 
vključeni v delo. 

Epidemija je za nekaj časa 
zaustavila nekatere občinske 
naložbe. Kakšna je trenutna 
situacija pri obnovi šole v 
Lipnici, Gubčeve ulice …? 
V bistvu pri največjih nalož-
bah sploh ni bilo treba zau-
staviti del. Pri obnovi šole v 
Lipnici, na primer, so v ted-
nih, ko ni bilo pouka, izva-
jalci celo lahko nadomestili 
ves izgubljeni čas z začetka 
epidemije. Tako lahko napo-
vem, da bo obnovljena šola 
vsekakor odprta ob novem 
šolskem letu. Nekatere 
manjše projekte smo seveda 
ustavili ali zamaknili; v 
Gubčevi ulici v Radovljici so 

obnovitvena dela kljub 
nekajtedenski zaustavitvi 
sedaj v glavnem zaključena, 
obnovo rak v Kropi smo 
začeli v maju. 
V času epidemije smo brez 
zaustavitve del zaključili 
projekt nove elektro strojni-
ce na radovljiškem bazenu, 
prav tako so se brez ustavit-
ve nadaljevala dela pri obno-
vi odsekov vodovoda v nase-

ljih Ovsiše, Dobravica in 
Poljšica pri Podnartu. Mor-
da z malce počasnejšim 
tempom, a tudi tam že pre-
hajamo v zaključno fazo 
projekta.
Dogajanje na tem gradbišču 
redno spremljam na terenu, 
tako da lahko povem, da 
smo morali glede na zahtev-
nost terena že med samo 
izvedbo dodatno opraviti še 
precej predhodno nenačrto-
vanih posegov, povezanih 
predvsem z ureditvijo odvo-
dnjavanj. Prepričan sem, da 
je delo z infrastrukturnega 
vidika opravljeno tako teme-
ljito, da bo cesta v dobrem 
stanju še naslednjih petde-
set let. 

Pred kratkim smo uredili 
tudi kritičen odsek ceste od 
Brezij do Peračice, kjer je 
teren zelo problematičen, a 
upam, da bo cesta urejena, 
kot je sedaj, zdržala čim dlje. 

Kakšni so načrti za drugo 
polovico leta?
Izbor izvajalca na razpisu za 
gradnjo kanalizacije in 
vodovoda na Spodnjem Lan-

covem – posel je vreden več 
kot tri milijone evrov – je v 
teku, zagotovljena so tudi 
nepovratna sredstva države. 
Upam, da ne bo problemov 
pri izboru izvajalca in bomo 
še jeseni lahko začeli delo. 
Za rekonstrukcijo ceste in 
vodovoda na odseku od Spo-
dnje Dobrave do Prezrenj pa 
je izvajalec že izbran. 
Med največjimi naložbami 
je tudi gradnja kolesarske 
povezave med Radovljico in 
Lescami, ki bo znatno sofi-
nancirana z evropskimi 
sredstvi. Ob regionalni cesti 
med krožiščem z Gorenjsko 
cesto in krožiščem z Boštja-
novo ulico bosta zgrajena 
obojestranska ločena kole-
sarska steza in pločnik, na 
Železniški ulici v Lescah pa 
obojestranski pomožni kole-
sarski pas in pločnik. Dela 
bodo stekla jeseni ob zapori 
železniške proge zaradi nje-
ne obnove. 

Kako kaže s projekti, vezani-
mi na načrtovano obnovo 
gorenjske železnice?
Na državi je, da med dvema 
kandidatoma izbere izvajal-
ca, in za zdaj postopki, kot 
sem seznanjen, nemoteno 
tečejo. Občina ob tem vzpo-
redno dela tisto, kar je v naši 
pristojnosti. Ko bo izbran 
izvajalec, se bomo začeli 
bolj konkretno pogovarjati, 
kje, kaj in kako bomo že 
dogovorjene projekte izved-
li. Načeloma pa je občina 
tudi na ta zahteven projekt 
dobro pripravljena.

So se težave v knjižnici ure-
dile? So vse odkrite napake, 
ki so nastale ob gradnji, zdaj 
vendarle že odpravljene? 
Pred epidemijo ste razmiš-
ljali o unovčitvi bančne 
garancije …
Izvajalcu smo jasno poveda-
li, da bomo, če sanacija ne 
bo korektno izvedena oziro-
ma se ne bo začela, unovčili 
bančno garancijo. Zdaj lah-
ko povem, da se je sanacija 
začela, in to z izvajalci, za 
katere lahko vidimo, da so 
kvalitetni in vešči dela, ki ga 
opravljajo. Delo še poteka in 
še nekaj časa bo.

Konec junija se je na sotočju 
Save Bohinjke in Save 
Dolinke zbrala skupina 
občanov, ki so opozarjali na 
načrtovano pozidavo sotoč-
ja, nedopustno z vidika varo-
vanja narave. Kakšno je vaše 
stališče o tem?
Nad dvema dejstvoma sem 
pravzaprav presenečen: nad 
tem, da je projekt dobil 
soglasje Agencije RS za 
okolje, pa tudi nad tem, da 
na javni razgrnitvi ni bilo 
nobenih posebnih pri-
pomb. Protestniki so se 
obrnili tudi name, a dejstvo 
je, da ima investitor pridob-
ljena vsa potrebna soglasja, 
ki mu načeloma omogočajo 
pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Kot vem, je pro-
jekt zmanjšan glede na 
prvotno idejo … 

Kakšni pa so razlogi, da ste 
se odločili, da Gradnikovo 

ulico pri Volčjem hribu zap-
rete za motorna vozila?
Seveda nekaterim ni bilo 
prav, da bodo morali do sta-
novanjskih hiš na robu 
naselja v Gradnikovi name-
sto ceste od Spara mimo 
Borove hiše zdaj uporabljati 
obvoznico. Ampak prav to 
je bil namen ukrepa. Želeli 
smo umiriti promet po 
Žagarjevi ulici in Gradniko-
vi cesti, stanovalci slednje 
so že leta opozarjali, da je 
stanje zaradi povečanega 
tranzita neznosno. Tak 
ukrep je bil prepoznan že v 
celostni prometni strategiji 
občine. Prepričan sem, da 
se bo čez čas velika večina 
prebivalcev omenjenega 
območja strinjala, da je šlo 
za pravilen ukrep. Številni 

prebivalci so se mi zanj že 
zahvalili. Podobno je bilo v 
Cankarjevi ulici, kjer se je 
promet po spremembi reži-
ma in posledično krožnem 
sistemu bistveno zmanjšal 
in umiril. Prepričan sem, 
da bo podobno tudi v Ulici 
Staneta Žagarja, ki smo jo 
uredili na začetku poletja. 
Tam smo v sodelovanju s 
krajevno skupnostjo po 
tem, ko je telekomunikacij-
sko podjetje vkopalo TK 
napeljavo, poskrbeli za 
nove robnike in asfalt na 
polovici cestišča, na delu, 
kjer ulico preči šolska pot, 
uredili prehode za pešce, 
namestili hitrostno oviro in 
zarisali pas za kolesarje. 
Verjamem, da bodo vsi ti 
ukrepi umirili promet na 
celotnem območju.

Dom dr. Janka Benedika 
sicer sodi v pristojnost mini-
strstva za delo, družino in 
socialne zadeve, torej pod 
državo, pa vseeno so stano-
valci v njem večinoma občani 
Radovljice, prav tako zaposle-
ni. Na zadnji seji so o trenut-
nih razmerah v domu raz-
pravljali tudi občinski svetni-
ki. Lahko na kratko ocenite 
dogajanje in pojasnite aktiv-
nosti občine v zvezi s tem?
Odreagiral sem takoj, ko 
sem bil seznanjen s situa-

cijo. Imamo srečo, da je 
državni sekretar ministrs-
tva Cveto Uršič Radovlji-
čan. Lahko potrdim, da sva 
se že srečala in pogovorila 
o problematiki razmer v 
Domu dr. Janka Benedika. 
Obljubil je, da bo poskrbel, 
da se odredi izredni nadzor 
nad finančnim poslovan-
jem doma. Strinjal se je, da 
pri instituciji, ki jo je usta-
novila država, občina for-
malno nima vpliva na nje-
no delovanje. Je pa res, da 
je občinska svetnica Mojca 
Faganel v svet zavoda ime-
novana s strani države, kot 
predstavnik občine imeno-
vani Branko Fajfar pa je 
celo predsednik sveta zavo-
da Doma dr. Janka Benedi-
ka. Želimo si, da država v 

dobro doma predvsem pre-
gleda vse relevantne doku-
mente. Srečal sem se tudi 
z direktorjem doma in ga 
prosil, da poskrbi za pri-
merne odnose med zapos-
lenimi v domu ter za to, da 
bodo razmere v domu dob-
re tako za zaposlene kot 
seveda za stanovalce. 

Pred vrati je občinski praz-
nik. Na kakšen način bo 
organiziran glede na trenut-
ne razmere in kaj bi ob tej 
priložnosti želeli sporočiti 
občanom? 
Slovesnost 5. avgusta bo 
letos namenjena le občin-
skim nagrajencem, tako da 
bomo njihovemu prispevku 
za našo skupnost namenili 
primerno pozornost in 
zahvalo. Sicer pa občanom 
Radovljice ob prazniku 
želim, da ostanejo zdravi. 
Naj se držijo navodil varne-
ga obnašanja, saj je to edino, 
kar nas lahko zavaruje. 
Virus je očitno nekaj, s 
čimer se bomo bomo morali 
naučiti živeti. In upoštevati 
dejstvo, da smo tudi pri tem 
odvisni drug od drugega. Če 
bo pravila varnega življenja 
spoštoval zgolj del populaci-
je, nam nič ne pomaga. Z 
mislijo drug na drugega se 
bomo morali odgovorno 
obnašati vsi.

Občina je na zahteven projekt 
obnove železnice pripravljena
Prvo polovico letošnjega leta je tudi v občini Radovljica zelo zaznamovala epidemija koronavirusa. Kot je v pogovoru pred občinskim praznikom poudaril 
župan Ciril Globočnik, k sreči virus pri nas ni prizadel velikega števila ljudi, prav tako ni ustavil izvedbe največjih naložb. Bo pa slovesnost ob občinskem 
prazniku 5. avgusta letos namenjena le občinskim nagrajencem.

Župan Ciril Globočnik / Foto: Gorazd Kavčič

Na državi je, da med dvema kandidatoma izbere 
izvajalca in za zdaj postopki, kot sem seznanjen, 
nemoteno tečejo. Občina ob tem vzporedno dela 
tisto, kar je v naši pristojnosti. Ko bo izbran 
izvajalec, se bomo začeli bolj konkretno 
pogovarjati, kje, kaj in kako bomo že 
dogovorjene projekte izvedli. Načeloma pa je 
občina tudi na ta zahteven projekt dobro 
pripravljena.

Ob regionalni cesti med krožiščem z Gorenjsko 
cesto in krožiščem z Boštjanovo ulico bosta 
zgrajena obojestranska ločena kolesarska steza 
in pločnik, na Železniški ulici v Lescah pa 
obojestranski pomožni kolesarski pas in 
pločnik. Dela bodo stekla jeseni ob zapori 
železniške proge zaradi njene obnove.
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Marjana Ahačič

Dušan Beton se je v Kamno 
Gorico iz Britofa pri Kranju 
preselil pred več kot štiride-
setimi leti. Po poklicu je 
diplomirani inženir elektro-
tehnike in je do upokojitve 
vodil lastno podjetje. Z ženo 
živita v stari hiši sredi vasi, 
sin in hčerka živita s svoji-
ma družinama v Lescah in 
Hlebcah. Ima tri vnuke in 
vnukinjo.

Kakšne so vaše izkušnje z 
delom v lokalni skupnosti in 
zakaj ste se odločili, da boste 
sodelovali v svetu krajevne 
skupnosti?
V KS delujem štiri manda-
te, tretji mandat kot pred-
sednik Sveta KS. Funkcijo 
sprejemam odgovorno, z 
veseljem delam za kraj, 
kjer živim. Sam sem mne-
nja, da s pozitivnim razmi-
šljanjem in delom lahko 
krajani vplivamo na razvoj 
kraja in zadovoljstvo kraja-
nov. Življenje v kraju je 

kljub bližini kamnoloma 
kvalitetno.

Katere cilje skušate uresni-
čiti kot predsednik v tem 
mandatu? 
V tem mandatu želim 
dokončati obnovo športnega 
igrišča. Lani smo s pomočjo 
občine zemljišče odkupili 
od Športne unije in sedaj 
smo v fazi priprave gradbe-
nega dovoljenja za obnovo 
novega nogometnega igriš-
ča z umetno travo. Igrišče v 
Kamni Gorici je zelo obisko-
vano, saj krajani zaradi str-
njenega naselja nimajo 
možnosti doma postavljati 
igral za otroke. 

Kateri so aktualni projekti, s 
katerim se ukvarjate v KS?
V tem mandatu ima velik 
pomen sodelovanje pri pri-
pravi projekta kanalizacije. 
Projekt in izvedba le-tega bo 
zelo zahtevna glede na spe-
cifičnost naselja, ki ima veli-
ko mostov, vodotokov, strn-
jeno staro jedro … Organizi-

rali smo predstavitev projek-
ta in trenutno tudi spreje-
mamo predloge in mnenja 
glede projekta. Menim, da je 
najceneje upoštevati predlo-
ge krajanov v fazi priprave 
projekta. 
Ob gradnji kanalizacije želi-
mo obnoviti tudi ostalo infra-
strukturo: obnoviti elektro 
omrežje, prestaviti daljnovo-
de in elektro omrežje v zem-
ljo, posodobiti telekomuni-
kacijsko omrežje in javno 
razsvetljavo. Zaradi del, ki 
nas čakajo v zadnjih letih, 
manj vlagamo v obnovo jav-
nih cest in površin, saj jih bo 
ob gradnji veliko prekopa-
nih. Trenutno obnavljamo 
na pokopališču dva spomeni-
ka. Spomenik rojaku Lovru 
Tomanu, ki je bil velik domo-
ljub, politik in pesnik, ki je 
izobesil prvo slovensko zas-
tavo. Letos mineva 150 let 
njegove smrti. Spomenik 
bomo postavili tudi župniku 
in narodnemu buditelju Jer-
neju Uršiču, ki je za delova-
nje na verskem in kulturnem 

področju dobil državno priz-
nanje od Franca Jožefa. Nje-
gova zasluga je bila ustanovi-
tev ene prvih šol na Kranj-
skem v Kamni Gorici. 
V sodelovanju z ZVKD 
obnavljamo tudi ograjo pro-
ti vaškemu pokopališču in 
cerkvi.  

Na kaj ste v svoji KS najbolj 
ponosni?
V KS smo zelo ponosni, ker 
nam je uspelo v kraju obdr-
žati trgovino in pošto. Še 
posebno v teh časih se je 
pokazalo, kako pomembno 
je, da imajo krajani mož-
nost osnovne oskrbe. Trgo-
vina in pošta imata v manj-
ših krajih tudi velik socia-
len pomen, s tem omogoči-
mo, da starejši krajani lah-

ko poskrbijo zase in se ob 
tem tudi srečajo. 
Uspelo nam je zagotoviti 
dodatna sredstva, ki jih 
namenjamo za različne 
dejavnosti krajanov. Pono-
sen sem na delovanje druš-
tev in številne aktivnosti, ki 
se dogajajo v kraju. Letos 
bomo že dvajsetič praznova-
li krajevni praznik v okviru 
Langusovih dni. V zadnjih 
letih kraj uspešno predstav-
ljamo obiskovalcem in turi-
stom iz domovine in tujine.

Kateri je po vašem mnenju 
ta čas največji problem v 
KS?
Kamna Gorica je staro 
naselje z bogato zgodovino 
in pomembnimi rojaki. 
Skrbi nas usoda dveh nek-

daj mogočnih stavb, ki 
danes propadata – Kappu-
sova graščina in nekdanji 
Dom Matevža Langusa. 
Želimo si, da bi pridobili 
investitorja, ki bo stavbe 
obnovil in obogatil ponud-
bo našega kraja.

Kaj vam zapolnjuje prosti 
čas?
Del prostega časa namen-
jam vnukom, ki so v letih, 
ko potrebujejo največ naše-
ga sodelovanja in podpore 
tako v bazenih, igriščih, v 
naravi in delavnici. Meni so 
v veliko veselje. Rad obiš-
čem kulturne in družabne 
dogodke v občini. Sem pa 
tudi športno aktiven: hodim 
v hribe, kolesarim, smučam 
in poleti jadram na deski. 

Obdržali pošto 
in trgovino
Dušan Beton v svetu krajevne skupnosti aktivno deluje že štiri mandate, 
tretji mandat kot predsednik. V teh štirih letih si v Kamni Gorici posebej 
prizadevajo za dokončanje obnove športnega igrišča in sodelujejo pri 
pripravi projekta izgradnje kanalizacije.

Dušan Beton / Foto: Gorazd Kavčič

V naselju Isospan se je v odziv 
na zaprtje Gradnikove ceste 
na križišču pri hišnih števil-
kah 6, 9 in 11 (stranski izvoz/
dovoz v naselje v/iz smeri 
trgovine Špar/Hofer) in s pod-
poro že skoraj 350 prebivalcev 
naselja ustanovila Civilna ini-
ciativa Gradnikova. 
Omenjena iniciativa je bila 
ustanovljena z namenom 
posredovanja pri občinski 
upravi, da se takšna zapora 
ceste odstrani, saj je bila izve-
dena kljub negativnemu mne-
nju določenih institucij (poli-
cija, gasilci, nujna medicin-
ska pomoč), brez predhodne-
ga posveta s KS Radovljica ter 
objave javne razprave, v kate-
ri bi lahko s svojimi mnenji 
ter predlogi o prometni uredi-
tvi v naselju sodelovali tudi 
prebivalci sami. 
Civilna iniciativa Gradnikova 
tako poziva vse občane, na 
katere je omenjena zapora 
vplivala, da podajo svoje mne-
nje (pozitivno ali negativno) 
Civilni iniciativi Gradnikova 
po e-pošti civilnainiciativa.
gradnikova@gmail.com z 
namenom, da se poišče nova, 
ustreznejša prometna uredi-
tev, ki bi bila sprejemljiva za 

Zaprtje 
Gradnikove 
ceste

Danes sem si za jutranji tek 
izbral kar našo Gradnikovo 
ulico s poudarkom "gorskega 
vzpona" na Volčji hrib. Naj-
prej mimo prve vrste isospan 
blokov, kjer sem naštel sedem 
vhodov po 10 do 11 stanovanj, 
torej okrog 70 stanovanj. Cesta 
ob blokih je na štirih koncih 
zožena za približno 70 centi-
metrov. Na drugi strani so 
nadstrešne garaže, kjer zadki 
avtomobilov gledajo globoko na 
skromen pločnik. Zatem sem 
tekel mimo Pirčeve in Sirčeve 
hiše, pa mimo Felcev po severni 
strani, po prekrasnem cveto-
čem travniku do vrha našega 
edinstvenega hriba. Kljub temu 
da sedaj tam ni klopic (ki so 
vedno bile) in je kar nekam 
prazno, sem se z veseljem usta-
vil in občudoval pogled na vse 
strani neba. Ozirajoč se 45 let 
nazaj, kjer smo svojih 15 let 
živeli točno pod hribom, v udo-
bnih "štirojčkih" na Gradniko-
vi 9a, se spomnim, kako so 
bloki počasi rasli, kot tudi 
samo Gradnikovo naselje kras-
nih atrijskih hiš (kar bi težko 
rekel za ostale novogradnje v tej 
ulici), kamor smo se kasneje, 
na konec naselja, tudi preselili. 
Torej sem povezan s tem nase-
ljem dobrih 52 let. In vseh teh 
52 let je bila glavna povezava, 

Tek po 
Gradnikovi

glavna žila naselja ta cesta pod 
hribom (nekoč tudi edina 
asfaltirana).
Pravilno sklepate, tole pišem 
zaradi najnovejše zapore med, 
recimo temu, staro in novo 
Gradnikovo ulico in zaradi 
popolnega nestrinjanja s to 
prometno ureditvijo.
Dejansko se sedaj moramo 
voziti občani dveh vrst blokov 
(prva in zadnja vrsta – kajti 
tudi ureditev zadnje vrste v 
enosmerno ulico, ki je dejansko 
izredno nepraktično postavlje-
na) ter kompletnega novega 
dela Gradnikove vse do Jakopi-
čev (čez prst več kot 50 hiš), 
torej skoraj 200 stanovanjskih 
enot, po samo eni uvozni poti 
mimo prvih isospan blokov ter 
v ostri ovinek, kjer se dva avta 
ne moreta srečati. In samo v 
času kratkega tekaškega pre-
mora na vrhu hriba je po tej 
cesti pripeljalo šest vozil (vstop) 
ter dve vozili, ki sta se iz nase-
lja odpeljali. In ura je bila 7.45, 
torej takorekoč čas dneva, ko je 
prometa izredno malo. En avto 
je odpeljal s stare Gradnikove.
Kdor je to sprejel, nima dosti 
pojma o prometu, na kratko. 
Vseh teh 200 enot ima samo 
eno dostopno pot (izstopni sta 
dve poti, ki pa se združita pri 
izhodu na Gorenjsko cesto, ob 
tem pa se pridruži še okrog 220 
stanovanjski enot iz ostalih 
treh vrst blokov in okoliških hiš, 
ob vsem tem pa še poteka grad-
nja novih blokov), kar je popol-

noma nesprejemljivo in kaže, 
da je bil ukrep nepremišljen in 
po mojem mnenju tudi diskri-
minatoren do prebivalcev 
"nove" Gradnikove. Po mojem 
mnenju tudi stari Gradnikovi 
ta zapora zmanjšuje dostop-
nost. Z izgradnjo povezovalne 
ceste med Radovljico in Lesca-
mi se je pritisk s strani tranzita 
na to cesto zelo zmanjšal (kot 
tudi na center Radovljice).
Ta zapora naj se takoj umak-
ne. Zapora tudi prekinja uteče-
ne socialne navade in stike, kjer 
si ob vožnji iz službe mimo 
hriba preveril, kako se otroci 
igrajo, kjer (starejši) krajani od 
vedno hodijo v trgovino, na 
pošto in v središče mesta, vča-
sih smo hodili tudi po mleko v 
Predtrg po teh poteh, pa v šolo, 
zdravstveni dom, ne nazadnje 
tudi na kopališče. Vem, da se še 
vedno da peš oz. s kolesom tu 
iti, toda to ni to, cesta mora biti 
v celoti odprta za stanovalce te 
soseske.
Ko sem tekel nato po Žagarjevi 
proti centru mimo kampa, sem 
opazil, da imajo tam vse hiše 
dva popolnoma neodvisna pri-
hoda, eden iz smeri Šlandrove-
ga doma, drugi pa od mestne 
črpalke … Zelo nobel. Naj tudi 
za Gradnikovo velja nekaj 
podobnega, pa bo vse v redu.
Zato apeliram na Občino 
Radovljica, da omenjeno 
zaporo nemudoma odstrani.

Janez Jovan

večino prebivalcev v naselju, 
in ne samo za peščico.  

Civilna iniciativa 
Gradnikova, v njenem 
imenu Nataša Langus

Zakaj tudi Radovljica ne bi 
imela svoje makete, smo se 
spraševali na Komisiji za kul-
turo in turizem Krajevne sku-
pnosti Radovljica. Če imajo 
druga mesta svoje makete, si jo 
zasluži tudi Radovljica kot 
najbolje ohranjeno srednjeveš-
ko mesto.
Prepričani smo bili, da bo 
Krajevna skupnost Radovlji-
ca s predsednikom na čelu 
našo zamisel tudi finančno 
podprla.
Predstavljali smo si najprej, 
da bo naša maketa podobna 
maketi v Kranju ali Ljubljani. 
Na srečo pa je bil predračun 
previsok, da bi si jo lahko pri-
voščili.
Izkazalo pa se je, da je maketo 
pripravljen napraviti Radov-
ljičan Urban Magušar.
In nastala je maketa Radovlji-
ce, ki zdaj že stoji pod nadstre-
škom nove knjižnice. Ni pa to 
meketa, ki jih vidimo v drugih 
mestih, naša se od njih v mar-
sičem razlikuje. Ni nastala 
kot običajen obrtniški izdelek, 
ampak je umetnina, ki je nas-
tala iz ljubezni do svojega 

Maketa

mesta. Gospod Magušar ni 
vprašal, koliko bomo plačali, 
ampak je dejal, da je srečen, 
ponosen in počaščen, da bo 
lahko maketo napravil za svo-
je mesto.
Ni iz kovine, bakra ali podob-
nega materiala, ampak je iz 
keramike. Ni umazano sivor-
jave barve, ampak so hiše 
obarvane, kot so bile v poznem 
srednjem veku, ni neke vrste 
fotografski posnetek, ampak je 
vsaka podrobnost, vsaka vsaka 
hiša izdelana in pobarvana 
posebej, ne prikazuje sedanje-
ga stanja mesta, ampak se iz 
nje zrcali zgodovina našega 
mesta od 16. do 18. stoletja. 
Popelje nas v čas po koncu tur-
ških vpadov, ko mestno obzid-
je počasi izgublja svojo obram-
bno funkcijo in posamezne 
hiše že "skačejo" iz mestnega 
obzidja. Graščina, cerkev, 
najstarejši obrambni stolp, 
bastjon so izdelani tako jasno, 
da vsak vidi, da je to Radovlji-
ca. Včasih se zazdi, da ko jo 
gledamo, vidimo kakšno lepo 
ohranjeno staro istrsko mesto, 
tako živa je ta maketa.
Gospod Urban Magušar nam 
je podaril lepo umetnino, ki bo 
nas, Radovljičane, spominja-
la, da živimo v čudovitem 
mestu, za katero moramo še 
bolj skrbeti kot doslej. Krajev-
na skupnost se je v tem prime-
ru tega zavedala.

Avgust Mencinger
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SUV Renault 
Novi CAPTUR, KADJAR in KOLEOS

5 let podaljšanega jamstva**
5 let vzdrževanja po polovični ceni**
Osnovno in kasko zavarovanje za 99 €**

 Do  
7.000 € 

 popusta 
 za vozila iz zaloge*

*Pri pooblaščenem prodajalcu Renault preverite vozila iz zaloge in z Renault Financiranjem izkoristite do 7.000 € popusta. Popusti se razlikujejo glede na model. Posamezni koncesionar lahko odobri tudi dodaten 
popust. **Ob nakupu avtomobila z Renault Financiranjem prejmete prvo leto subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. V 
financiranje je vključeno tudi brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) in vzdrževanje po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). Pogoj akcije je sklenitev finančne 
pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 6.000 €, minimalnim trajanjem 36 mesecev in sklenitev zavarovanja vozila v drugem letu z Renault Financiranjem. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna. 
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
 
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6 – 7,3 l/100 km. Emisije CO2: 122 – 184 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0217 – 0,055 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004 – 0,00084 g/km. Število delcev (x1011): 
0,03 – 1,87. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Renault 
Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault priporoča      renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

2020 07 Renault SUV RANGE 210x148 Diler SLO.indd   1 02/07/2020   10:41

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 

Marjana Ahačič

Program prireditve so v zad-
njem tednu pred dogodkom 
ves čas prilagajali trenutnim 
razmeram. Tako so žal 
morali odpovedati prireditev 
ob odprtju praznovanja 
Kovaškega šmarna, literarni 
večer domače dramska sku-
pina Čofta.
A ker se Kovaški šmaren 
načeloma dogaja predvsem 
na ulicah Krope, je priza-
devnim organizatorjem, ki 
jih vodi tamkajšnje turistič-
no društvo, tradicionalno 
prireditev vseeno uspelo 
uspešno izpeljati. Postavili 
so peč za taljenje železove 
rude in oglarsko kopo ter z 
mašo pri Kapelci pripravili 
uvod v letošnji praznik kro-
parskih kovačev. Osrednje 
dogajanje je bilo v soboto, 

program pa zahtevnim raz-
meram navkljub zelo pes-
ter: otroška likovna delavni-
ca, prikaz umetniškega 
kovanja pred tovarno UKO, 
dan odprtih vrat Kovaškega 
muzeja in muzejske hiše 
Fovšaritnica, prikaz izdel-
kov mojstrov domačih obr-
ti. Obiskovalci so lahko na 
ulicah Krope opazovali sli-
karje, si ob robu vasi ogle-
dali kuhanje oglja in taljen-
je železove rude ter letos 
prvič tudi muzejsko zbirko 
Mežnarija, posvečeno Der-
motovemu letu.
Odprt je bil tudi vigenjc 
Vice, kjer so mojstri obrti 
pokazali, kako so nekoč 
ročno kovali žeblje, priredi-
tev pa se je proti večeru 
zaključila z nastopom 
Pihalne godbe Vodice. 
Letos so se posebej izkazali 

prebivalci tako imenovane 
gosposke ulice in pripravili 
svoj program.
Prireditev v obliki, kakršna 
je danes, v Kropi prirejajo že 
četrt stoletja, sicer pa Kova-

ški šmaren praznujejo že 
skoraj tristo let. Dne 2. julija 
1729 je bila namreč blagos-
lovljena cerkev kroparske 
Matere božje in to je bil za 
Kroparje vedno praznik.

Praznovali so 
Kovaški šmaren
V Kropi je bila na prvo junijsko soboto ena redkih prireditev to poletje: tradicionalni Kovaški šmaren je 
na ulice tega starega železarskega mesta privabil tako domačine kot obiskovalce iz bližnjih krajev in turiste.

Odprt je bil tudi vigenjc Vice, kjer so mojstri obrti pokazali, 
kako so nekoč ročno kovali žeblje. / Foto: Tina Dokl

Program je bil razmeram navkljub zelo pester, letos prvič 
tudi na t. i. gosposki ulici. / Foto: Tina Dokl

Teja Šolar in Miha Rampre iz geološkega krožka, ki deluje 
na lipniški osnovni šoli / Foto: Tina Dokl

Leto se je spet zasukalo, dan se je raztegnil, noč pa skrčila 
do največje možne mere. To je čas poletnega solsticija ali 
sončnega obrata, s katerim se začne poletje, a tudi dan se 
začne krajšati. Vsako leto mu pod gradom Kamen pomaga-
jo, da prižgejo ogenj in Soncu dajo novo moč, da sveti in 
greje še naprej. Turističnemu društvu Begunje je tudi letos 
uspelo pripraviti kresovanje in počastitev dneva državnosti, 
tokrat zaradi omejitev z nekoliko okrnjenim programom. 
Nastopila sta Pihalni orkester Lesce in Ansambel Aufbiks z 
domačo pevko Mašo Cilenšek. Ko je padel mrak, pa je sledil 
tradicionalni nastop Čupakabre z ognjenim spektaklom in 
šolo za zmaje. Dogodek se je zaključil s prižigom kresa. V 
turističnem društvu si želijo, da se naslednje leto spet sre-
čamo pod gradom Kamen po starem in brez omejitev.

O kresi se dan obesi na gradu Kamen

Nastopila sta Pihalni orkester Lesce in Ansambel Aufbiks z 
domačo pevko Mašo Cilenšek.

Peter Kolman

Devet poglavij zgodovine 
vasi je prikazano na novi 
informacijski tabli v Polj-
čah. Zgodba vasi sega vse do 

antičnih časov, o čemer pri-
čajo ostanki rimskih pred-
metov. Kraj so kasneje zaz-
namovali vitezi Poljški, 
katerih rod izhaja z gradu 
Kamen. Leta 1870 so dobili 
enega prvih hotelov na 
Gorenjskem, kasneje sta 
kraj zaznamovala kmetijska 
šola in posestvo Blata. 
Odločilno vlogo pri osamo-
svojitvi Slovenije pa ima 
nekdanji republiški center 
za obrambno usposabljan-
je; danes je tam Natov Cen-
ter odličnosti. 
Ob odkritju nove pridobitve 
v vasi je pobudnik Edi Fer-
kolj povedal: »V prvi vrsti 
gre zahvala Jožetu Hajnri-
harju, s katerim sva na zače-
tku idejo dala na papir. Pri 
zbiranju dokumentacije, 
pripravi besedil, fotografij, 
oblikovanju in jezikovnemu 
pregledu so nama prišli 
naproti Sašo Gašperin ter 

Jani in Peter Kolman. Pros-
tora je bolj malo, materiala 
pa veliko, morda kdaj za 
kakšno manjšo knjigo. Vse, 
kar je napisano in prikaza-
no, so zgodovinsko preverje-

na dejstva. Informacijski 
pano je umeščen v središču 
vasi. Zahvala gre domačiji 
Mulej - Klemenčič za dovol-
jenje in Tomažu Klemenči-
ču za pomoč pri ureditvi 
prostora. Za okvir je z dona-
cijo hrasta poskrbel Ivan 
Ferkolj, Andrej Pužman pa 
ga obdelal v lep okvir.«
Postavitev sta poleg dela in 
donacij domačinov finančno 
podprla tudi krajevna skup-
nost in turistično društvo 
Begunje. Tablo je blagoslo-
vil domači župnik dr. Mat-
jaž Ambrožič. 
Kot je še dejal Ferkolj, imajo 
v vasi še veliko idej. Želijo 
si, da jim je kulturna dediš-
čina v ponos in hkrati skrb 
za domači kraj. » … da usta-
vi popotnik svoj korak, da 
kolesar prisloni svoje kolo 
na breg, in ko prebrala bosta 
zgodbo naš’ga kraja, s seboj 
odnesla košček raja …« 

Poljče skozi čas 
Pred vaškim praznikom, godom sv. Petra in Pavla, 
so v Poljčah odkrili nov informacijski pano, ki 
prikazuje vas skozi zgodovino v sliki in besedi.
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Pogovori

Marjana Ahačič

Pogovarjali smo se s Karo-
lino Jeločnik, Lucijo Medja 
in Špelo Šemrl iz Osnovne 
šole (OŠ) A. T. Linharta 
Radovljica, z Emo Kavčič 
in Uršulo Torkar iz OŠ F. 
S. Finžgarja Lesce, Pio 
Rožič iz OŠ Staneta Žagar-
ja Lipnica in Matevžem 
Knafljem iz OŠ Antona 
Janše Radovljica.

Kaj je tisto, zaradi česar ste 
bili v šoli tako uspešni?
Ema: Mislim, da je k temu 
veliko pripomogla moja 
narava. Stvari rada naredim 
pravočasno in vestno. Pos-
kušala sem čim bolj slediti 
pouku in se sproti učiti, kar 
mi je prišlo zelo prav. Eden 
od razlogov je bila tudi pod-
pora družine in prijateljev. 
Uršula: Do uspeha me je 
pripeljalo sledenje pri pou-
ku ter pregledni in urejeni 
zapiski, iz katerih sem se 
lahko učila.

Špela: Mislim, da je glavni 
razlog poslušanje oziroma 
spremljanje in sodelovan-
je pri pouku, saj sem si s 
tem zapomnila večino 
snovi in se mi doma ni 
bilo treba pretirano veliko 
učiti. K temu so pripomo-
gle tudi domače naloge, s 
katerimi sem znanje 
popolnoma utrdila, zraven 
pa je seveda potrebno tudi 
malce dobrih genov in bis-
tra glava.
Lucija: Mislim, da sta mi 
najbolj pomagala sledenje 
pouku in bistra glava. Če 
slediš pouku, imaš potem 
veliko manj dela doma. 
Poleg tega si snov veliko 
lažje zapomniš, če jo razu-
meš, kar pa mi gre za zdaj 
dobro od rok.
Karolina: V osnovni šoli mi 
je pri uspehu zagotovo 
pomagalo to, da sem že pri 
pouku pozorno spremljala 
razlago, doma pa samo po 
potrebi kdaj še kaj ponovi-
la. Delo mi je verjetno olaj-

šala tudi moja že po naravi 
dana vztrajnost ter delovne 
navade.
Matevž: Že ob začetku 9. 
razreda sem si zadal cilj, da 
bom tudi zadnji razred v 
osnovni šoli uspešno zaklju-
čil in bom odličnjak. In mi 
je uspelo. Uspelo mi je pa 
zato, ker sem redno hodil k 
pouku, vestno sledil pouku, 
se učil in vprašal učitelje, če 
kakšne snovi nisem razu-
mel.
Pia: Mislim, da mi je pri 
uspehu najbolj pomagalo 
poslušanje in sledenje pou-
ku ter reševanje domačih 
nalog.

Kateri je bil vaš najljubši 
predmet in zakaj? 
Ema: Matematika, predv-
sem zaradi učiteljice. Ker 
sem redno delala domače 
naloge in spremljala pouk, 
sem vedno znala reševati 
matematične primere, ki 
sem jih tudi sicer rada reše-
vala. Poleg matematike sem 
imela rada še slovenščino, 
nemščino, italijanščino in 
biologijo. 
Uršula: Svojega najljubšega 
predmeta nimam, saj sem 
pri vseh predmetih našla 
vsaj nekaj zanimivega.
Špela: Nimam najljubšega 
predmeta, saj me za zdaj še 
vse veseli in zanima. Mogo-
če so malce v ospredju glas-
ba, športna in matematika 
in biologija in ... ahhh ne, ne 
bo šlo, še kar me večina pre-
dmetov veseli.
Lucija: Moj najljubši pred-
met je bil šport, saj se tudi 
izven šole ukvarjam s špor-

tom, v šoli je pomenil tudi 
sprostitev med ostalimi pre-
dmeti. Poleg športa pa me 
zanimajo predvsem naravo-
slovni predmeti.
Karolina: Najljubši predmet 
mi je bila zagotovo anglešči-
na, mislim, da predvsem 
zato, ker mi je bila izmed 
vseh predmetov še najlažja.
Matevž: Moj najljubši pred-
met je bila tehnika in tehno-
logija. Všeč mi je bilo, ker 
smo veliko merili, računali, 
načrtovali, brusili, vrtali, 
barvali in se ob tem tudi 
smejali ter imeli lepo.
Pia: Nimam ravno najljub-
šega predmeta, mi je pa 
kemija eden ljubših, saj zelo 
rada delam poizkuse.

Kaj bi v osnovni šoli spre-
menili, če bi imeli možnost?
Ema: Če bi imela možnost, 
bi spremenila odnos med 
učitelji in učenci v malo bolj 
sproščenega. Želela bi si, da 
bi nam učitelji bolj zaupali 
in bi se znali kdaj z nami 
poveseliti. Uvedla bi več šol-
skih srečanj za razne praz-
nike, saj bi se s tem šola še 
bolj povezala in bi se vsega 
bolj veselili. Tudi tehnične, 
športne in naravoslovne dni 
bi naredila za učence bolj 
zanimive in želela bi si, da 
bi jih kdaj popestrili s kak-
šno kepico sladoleda.
Uršula: V osnovni šoli bi 
spremenila le način učenja. 
Zdi se mi, da se bi z več pra-
ktičnega dela veliko več sno-
vi naučili v šoli, kot pa da bi 
si tam snov le zapisali v 
zvezke in se vse naučili 
doma.

Špela: V osnovni šoli ne bi 
okvirno spremenila ničesar 
in sem zelo vesela, da sem 
hodila ravno na to, kjer je 
bilo za vse poskrbljeno. 
Mogoče bi le spremenila 
pravičnost nekaterih učitel-
jev, vendar vem, da je to 
zelo težko.
Lucija: Mislim, da se Slo-
venci v šoli naučimo veliko, 
vendar pa pridobljenega 
znanja ne znamo vedno naj-
bolje izkoristiti. Temu bi 
morali v prihodnosti posve-
titi več časa.
Karolina: Iskreno povedano 
spremenila ne bi ničesar. 
Tako kot dobrih smo imeli 
prav zagotovo dovolj tudi 
slabih dni, a smo se skoznje 
prebili in po navadi s tem 
tudi pridobili kakšno novo 
izkušnjo ali dve.
Matevž: Jaz bi spremenil, da 
bi bilo manj ocenjevanja.
Pia: Spremenila bi, da bi pri 
kateri snovi šli manj v naj-
manjše podrobnosti, ker se 
mi zdi, da jih v življenju ne 
bom potrebovala.

Kako preživljate prosti čas 
med šolskim letom?
Ema: Med šolskim letom 
je moj prosti čas namen-
jen predvsem treningom 
džez baleta in uram klavir-
ja. Letos sem zaključila 
višjo stopnjo oziroma 
osmi razred klavirja v 
Glasbeni šoli Radovljica. 
Nekaj prostega časa sem 
namenila učenju, nekaj 
družbenim omrežjem, 
sicer pa se zelo rada dru-
žim s prijatelji in preživ-
ljam čas s svojo družino. 

Uršula: Prosti čas med šol-
skim letom preživljam z 
druženjem s prijatelji, 
ukvarjanjem s športom, gle-
danjem filmov in branjem 
knjig.
Špela: Med prostim časom 
veslam na Blejskem jezeru, 
igram harmoniko, kjer se le 
da, in uživam v glasbi in 
športu. To sta dve stvari, 
brez katerih ne morem. Vli-
vata mi veselje in moč in 
sta velik del mojega življe-
nja. Sicer pa sem tudi pro-
stovoljna gasilka, seveda pa 
si velikokrat vzamem čas za 
prijatelje in družino, ki mi 
pomenijo zelo veliko in s 
katerimi preživljam najlep-
še trenutke.
Lucija: Treniram atletiko in 
tek na smučeh, tako da je 
šport na drugem mestu, 
takoj za šolo. Pozimi mi za 
kaj drugega niti ne ostane 
časa. V obdobjih, ko trenira-
mo v dolini, pa se lahko 
posvetim tudi druženju in 
zabavi s prijatelji.
Karolina: Med šolskim 
letom mi veliko časa zavza-
mejo plesne vaje, kar pa mi 
ga še preostane, pa po nava-
di preživim z družino ali 
prijatelji.
Matevž: Ko se vrnem iz šole, 
najprej naredim domačo 
nalogo in se učim, nato 
grem ven. Prosti čas večino-
ma preživljam zunaj. Rad se 
družim s prijatelji ali poma-
gam mami in atu na kmetiji.
Pia: Pozimi rada drsam, 
smučam. Veliko pa se dru-
žim s prijatelji.

Pripravljeni na nove izzive
Po sprejemu pri županu smo se o vtisih iz pravkar končane osnovne šole in načrtih za prihodnost pogovarjali z nekaterimi od devetošolcev, 
ki so osnovno šolo zaključili z odličnim uspehom v vseh devetih razredih.

Ema Kavčič /Foto: Gorazd Kavčič

Uršula Torkar /Foto: Gorazd Kavčič

Lucija Medja /Foto: Gorazd Kavčič

Karolina Jeločnik /Foto: Gorazd Kavčič

Špela Šemrl /Foto: Gorazd Kavčič

Matevž Knafelj /Foto: Gorazd Kavčič

Pia Rožič /Foto: Gorazd Kavčič
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JAVNA DRAŽBA PRODAJE NEPREMIČNIN IN PRIPADAJOČE OPREME

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNIH DRAŽB: 

Iskra Mehanizmi, d.o.o.
Lipnica 8, 4245 Kropa, Slovenija

II. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE: 

Predvidena prodaja bo potekala v četrtek, 3. 9. 2020, ob 14. uri v prostorih družbe Iskra 
Mehanizmi, d.o.o., na naslovu Lipnica 8, 4245 Kropa.

III. OPIS PREDMETOV PRODAJE: 

Na dražbi bodo predmet prodaje zemljišča s pripadajočimi objekti

k.o. ime  k.o. št. parcele kvadratura 
parcele (m2) lastništvo kvadratura 

parcele (m2)

2162 Dobrava pri Kropi 490/2 34 30 % 10

2162 Dobrava pri Kropi 491/1 135 100 % 135

2162 Dobrava pri Kropi 491/2 121 30 % 36

2162 Dobrava pri Kropi 491/3 18 100 % 18

2162 Dobrava pri Kropi 491/4 15 30 % 5

2162 Dobrava pri Kropi 491/5 1 30 % 0

2162 Dobrava pri Kropi 492/2 589 30 % 177

2162 Dobrava pri Kropi 492/3 46 100 % 46

2162 Dobrava pri Kropi 492/4 24 30 % 7

2162 Dobrava pri Kropi 492/5 103 30 % 31

2162 Dobrava pri Kropi 492/6 90 30 % 27

2162 Dobrava pri Kropi 492/7 107 30 % 32

2162 Dobrava pri Kropi 492/8 173 30 % 52

2162 Dobrava pri Kropi 492/9 49 30 % 15

2162 Dobrava pri Kropi 493/2 486 100 % 486

2162 Dobrava pri Kropi 493/3 308 100 % 308

2162 Dobrava pri Kropi 509/4 162 100 % 162

2166 Češnjica pri Kropi 1677/5 219 100 % 219

2166 Češnjica pri Kropi 1677/6 2.773 100 % 2.773

2166 Češnjica pri Kropi 1678/2 600 100 % 600

2166 Češnjica pri Kropi 1678/11 220 100 % 220

2166 Češnjica pri Kropi 1678/23 2.037 100 % 2.037

2166 Češnjica pri Kropi 1678/26 2.673 100 % 2.673

2166 Češnjica pri Kropi 1678/27 505 100 % 505

2166 Češnjica pri Kropi 1678/29 759 100 % 759

2166 Češnjica pri Kropi 1678/32 2.539 100 % 2.539

2166 Češnjica pri Kropi 1678/33 637 100 % 637

2166 Češnjica pri Kropi 1678/34 486 100 % 486

2166 Češnjica pri Kropi 1678/23 2.037 100 % 2.037

2166 Češnjica pri Kropi 1678/27 505 100 % 505

2166 Češnjica pri Kropi 1673/19 1.685 100 % 1.685

2166 Češnjica pri Kropi 1673/20 274 100 % 274

2166 Češnjica pri Kropi 1673/21 101 100 % 101

2166 Češnjica pri Kropi 1673/22 138 100 % 138

2166 Češnjica pri Kropi 1673/23 225 100 % 225

2166 Češnjica pri Kropi 1673/24 5 100 % 5

 19.965

Izklicna cena vseh v prvem odstavku točke III. navedenih nepremičnin znaša 
3.500.000,00 EUR brez DDV.

Nepremičnine v naravi predstavljajo poslovno-proizvodni kompleks ter pripadajoča 
zemljišča, kot je razvidno iz spodnje fotografije.

IV. OGLED NEPREMIČNIN in DODATNE INFORMACIJE:

Ogled premoženja – nepremičnin in poslovnih prostorov, ki so predmet javne dražbe – 
je možen po predhodnem dogovoru. Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 
dražbe dobijo interesenti v podjetju Iskra Mehanizmi, d.o.o.

Kontaktna oseba:
– g. Iztok Žaberl, tel. 041 479 177, elektronski naslov: iztok.zaberl@iskra-mehanizmi.si 

Ogled premoženja, ki je predmet licitacije, je možen do vključno srede, 2. 9. 2020.

Na licitaciji ne bo dovoljeno razpravljati o predmetu prodaje!

V. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE:

1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno, 
zato morebitne reklamacije ne bodo upoštevane. Predpisane davčne dajatve, ki niso 
vštete v ceno, stroške notarskih storitev in vpis v zemljiško knjigo plača kupec.

Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu dražitelju. 

2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno po 50.000 EUR.

3. Predvidena javna dražba bo opravljena ustno v slovenskem jeziku.

4. Sklenitve pogodbe: 
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku 30 dni po zaključku dražbe iz razlogov, ki so na 
strani dražitelja, ali ne plača kupnine kljub opominu, prodajalec zadrži njegovo kavcijo, 
enako velja tudi, če se dražitelj oziroma njegov pooblaščenec dražbe sam ne udeleži. 

5. Višina kavcije: 
Pred dražbo, najpozneje do 3. 9. 2020 do 12. ure, morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 
10 % izklicne cene, kar pomeni 350.000,00 EUR, na transakcijski račun družbe Iskra Me-
hanizmi, d.o.o., št. SI56 2900 0005 0845 026, odprt pri Unicredit banka Slovenija, d.d., z 
navedbo »plačilo kavcije«. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija brez 
obresti vrne v roku 10 dni od zaključka javne dražbe na njihov transakcijski račun.

6. Način in rok plačila kupnine: 
Kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po 
sklenitvi pogodbe. 

Kupnina se vplača na transakcijski račun družbe Iskra Mehanizmi, d.o.o., št. SI56 2900 0005 
0845 026, odprt pri Unicredit banka Slovenija, d.d. Plačilo celotne kupnine v navedenem 
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. 

7. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme 
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.

a. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
b.  Če sta dva ali več dražiteljev in nihče na dražbi ne ponudi niti izklicne cene, nepremičnina 

ni prodana.
c.  Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden 

ne zviša cene. 
d. Izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.

Morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti pisno pooblastilo za 
udeležbo na javni dražbi.

8.  Drugo: 
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadar koli do sklenitve pravnega posla brez 
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano 
varščino brez obresti.

Javna dražba za nepremičnino je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto 
najvišjo ponudbo.

V primeru, da Občina Radovljica, ki ima na območju prodaje predkupno pravico, le-to 
uveljavlja, prodajalec s kupcem prodajne pogodbe ne bo sklenil, saj ne bo pravne po-
dlage. V tem primeru prodajalec kupcu vplačano aro nemudoma vrne, odškodninske od-
govornosti na strani prodajalca pa ni, saj ni v njegovi moči, da predvidi odločitev pred-
kupnega upravičenca.         

 ISKRA MEHANIZMI, d.o.o.
 Dr. Marjan Pogačnik
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V mladosti je danes 45-letni 
nogometni sodnik iz Kranja 
treniral pri kranjski Zarici, 
vse do članov, nato pa je za 
nekaj časa pustil nogomet 
ob strani. Leta 1999 je v 
oglasu športnega dnevnika 
zasledil, da iščejo nove, mla-
de sodnike. Nogomet je dob-
ro poznal, stvar se mu je 
zdela zanimiva, pa se je pri-
javil, pripoveduje o svojih 
sodniških začetkih. Začel je 
z najmlajšimi in šel posto-
poma skozi vse kategorije. 
Danes je sodnik v prvi, dru-
gi in tretji slovenski ligi, po 
potrebi pa sodi tudi v prvi 
gorenjski ligi.

Je bil začetek težak?
Težji, kot sem si predstavljal. 
Biti nogometaš ali nogomet-
ni sodnik sta dve zelo različni 
stvari. Na Medobčinski nogo-
metni zvezi Gorenjske Kranj 
sem naredil izpit za mladega 
sodnika. Prehodil sem začr-
tano pot in uspešno prišel do 
tam, kjer sem danes, do glav-
nega sodnika v prvi slovenski 
nogometni ligi, kjer sem krs-
tno tekmo kot glavi sodnik 
vpisal leta 2009. Na stari 
Bonifiki sem sodil tekmo 
Koper – Celje.

Se spomnite sojenja prve 
tekme?
Spomnim se, da sem bil na 
prvi tekmi izgubljen, nervo-
zen in nisem vedel, kam naj 
se postavim. 

Večkrat ste bili sodnik na 
večnem derbiju Olimpija – 
Maribor, enkrat v vlogi glav-
nega sodnika. Tekma, ki si 
jo boste verjetno zapomnili 
za zmeraj ...
Gotovo največja tekma v slo-
venskem nogometu in res 
tisti pravi derbi. Trema je na 
taki tekmi seveda prisotna, a 
menim, da pozitivna trema 
mora biti. Ko enkrat zapis-
kam začetek tekme, pa seve-
da pozabim nanjo. Osredo-
točim se na tekmo in vzkli-
kov gledalcev s tribun prak-
tično ne slišim.
 
Ste bili kdaj v vlogi stranske-
ga sodnika?
Ko delaš izpit za republiške-
ga sodnika, se moraš odloči-
ti, ali boš imel vlogo glavnega 
ali stranskega sodnika. Za 
vsako vlogo so različni izpiti. 
Sam sem se odločil za vlogo 
glavnega sodnika in mislim, 
da sem se takrat prav odločil.
 
Je v nižjih ligah težje soditi?
Za seboj imam številne tek-
me in nabral sem si določe-
ne izkušnje. Ne vidim razli-
ke v rangu lige. Nekaj več 

pritiska čutiš le v primeru, 
ko tekma neposredno odlo-
ča npr. o prvaku ali o obstan-
ku. Pred kratkim sem imel 
tako tekmo v Sežani. Tabor 
Sežana se je boril za obsta-
nek, Maribor za prvaka (32. 
kolo prve slovenske nogo-
metne lige, ko je bilo na 
vrhu in v boju za obstanek 
še vse odprto, op. a.).

Koronavirus je dodobra 
posegel tudi v šport. Kako 
nestrpno ste pričakovali, da 
se nogomet vrne na sloven-
ske zelenice?
Mene je najbolj motilo to, 
da sem zadnje leto sodnik 
(nogometni sodniki se 
"upokojijo" po 45, letu, op. 
a.). Nisem si želel, da bi na 
tak način, brez sojenja, 
končal sodniško kariero. 
Na srečo se je vsaj prva slo-
venska nogometna liga le 
nadaljevala.

Tudi sodniki morajo vstopiti 
v prvenstvo dobro priprav-
ljeni. Kako se pripravljate na 
naporno sezono?
Na vsake tri, štiri mesece 
imamo preverjanje fizične 
pripravljenosti. Na teden 
imamo dva obvezna trenin-
ga. Ob tem so še samostoj-
ni treningi, sam ga največ-
krat opravim z Dragosla-
vom Perićem. Narediva še 
tri  dodatne treninge. 
Enkrat letno, v februarju, 
imamo v Turčiji glavni 
sodniki, ki sodimo v prvi, 
drugi in tretji slovenski 
ligi, ter stranski sodniki, ki 
sodijo v prvi slovenski ligi, 
skupne priprave.

Večkrat zasledimo podatek, 
koliko posamezni nogome-
taš preteče na tekmi. Koliko 
približno preteče glavni 
sodnik?
Vsak sodnik v prvi slovenski 
nogometni ligi ima uro, s 
katero nas lahko preverjajo, 
koliko treninga opravimo in 
kako uspešni smo pri tem. 
Na vsaki tekmi se vidi naša 
"kilometrina". Giblje se med 
devet in deset kilometrov.
 
Kako pa se psihično pripra-
vite na posamezno tekmo?
Tako, da preverim, kateri 
igralci so problematični, 
kateri simulirajo ... Veliko 
podatkov glede igralcev si 
sodniki izmenjamo med 
seboj.
 
Se izpopolnjujete tudi s 
spremljanjem sodnikov na 
tekmah najvišjega nivoja?
Seveda, take tekme so zelo 
dobrodošle. Na pripravah 
nam večkrat pokažejo spor-
ne situacije z velikih tekem 
in kasneje ti marsikdaj tako 
učenje pride prav na igrišču.

Kdaj pogledate svoje tekme?
Pogledam. Na tekmi si zapo-
mnim, kdaj so bile kakšne 
sporne situacije, in jih kasne-
je pogledam. Dan po tekmi 
so analize, na katere se tako 
pripravim in lažje pokomen-
tiram določeno situacijo.

Danes ste sodniki med seboj 
povezani zvočno, kar vseka-
kor olajša kakšno situacijo.
Vsekakor zvočna povezava in 
dobro sodelovanje sodniške 
trojke zelo olajša sojenje.

Se veselite, da bomo tudi pri 
nas uvedli VAR?
Uvedba VAR-a se mi zdi 
odlična za nogomet. Upo-
rablja se za tri stvari: pri 
doseženem golu, če je vse 
pravilno, da se gol lahko 
prizna, pri kazenskem 
udarcu in pri direktni 
izključitvi. Včasih so trenu-
tki, ko se je nemogoče odlo-
čiti, ali je bil prepovedan 
položaj ali ne. Včasih gre za 
centimetre in VAR to lahko 
odloči. 

Sodite tudi v medobčinski 
malonogometni ligi.
Z veseljem sodim tudi 
mali nogomet. Začel sem 
pred 15 leti, na povabilo 
Bojana Lumperta, s kate-
rim sva skupaj naredila 
izpit za sojenje v tretji slo-
venski nogometni ligi. Z 
Rudijem Antolinom, ki je 
zadolžen za delegiranjem 
v malonogometni ligi, sem 
dogovorjen, da takrat, ko 
sem popoldne glavni ozi-
roma če je tekma daleč od 
Kranja, ne sodim malega 
nogometa.

Je težko priklopiti z velikega 
nogometa na mali nogomet 
in obratno?
Gre za dve povsem različni 
tekmovanji in najde se kar 
nekaj razlik.

Po koncu kariere se sodniki 
odločijo za vlogo kontrolorja 
sojenja. Se boste tudi vi?
Za zdaj razmišljam v tej 
smeri. Eno leto bom imel 
odmor, saj so izpiti za kon-
trolorje sojenja na tri leta.

Z veseljem sodi tudi 
mali nogomet
Nogometni sodnik Andrej Žnidaršič je najbolj znan kot sodnik v prvi slovenski nogometni ligi, zelo 
dobro pa ga poznajo tudi nogometaši in ljubitelji medobčinske malonogometne lige.

Andrej Žnidaršič je uspešen prvoligaški nogometni sodnik, sodi pa tudi v medobčinski 
malonogometni ligi.

Končalo se je tekmovanje v medobčinski malonogometni 
ligi. Zadnje, 14. kolo je potekalo ob upoštevanju strogih 
ukrepov. V najmočnejši ligi, skupini A, je bil boj za prvaka 
odprt do zadnjega. Ekipa Biser-Gostilna Turist je z visoko 
zmago 6 : 0 proti Podnartu potrdila vlogo favorita za konč-
no zmago. Presenetljivo je iz najmočnejše lige izpadlo Rib-
no, večkratni zmagovalec medobčinske lige. V vseh skupi-
nah je le ena ekipa brez zmage – Zvezde Gorje iz skupine D, 
ki je v 14 tekmah iztržila le en neodločen rezultat. Lestvice 
po posameznih skupinah: skupina 1: 1. Bistro-Gostilna 
Turist (37), 2. Elmont Bled (34), 3. Podnart (22), 4. Smola 
(21), 5. TVD Partizan Begunje (21), 6. Begne (12), 7. Brezje 
(11), 8. Ribno (8); skupina B: 1. Utrip (32), 2. Lisjaki Naklo 
(26), 3. Stara Fužina (24), 4. Hrušica-Pizzeria Trucker (22), 
5. Šmeks Vrbnje (19), 6. Kamna Gorica (19), 7. Gorje (14), 8. 
Calimero boys (5); skupina C: 1. Lipce (30), 2. TVD Partizan 
Žirovnica (26), 3. Gostilna in picerija Turist (22), 4. Hom 
(21), 5. Lancovo (16), 6. Sokol bar (15), 7. Cifra (15), 8. Pod-
brezje (11); skupina D: 1. Horeba oprema-Hraše (34), 2. 
Mošnje CoMetal (31), 3. Dvorska vas (24), 4. Bartog Jeseni-
ce (23), 5. Brezje Moby Dick (22), 6. Čpinarji Ljubno (18), 7. 
Posavec (10), 8. Zvezde Gorje (1).

Mali nogomet

Zadnje kolo pod strogimi ukrepi

Na pokritem igrišču v Športnem parku v Radovljici se je kon-
čala liga v in-line hokeju. Pobliže si poglejmo zaključne boje v 
Extra ligi. V četrtfinalu so ekipe igrale na dve zmagi. Ekipa Red 
star je z 10 : 0 in 15 : 6 premagal Ench-pro Slavijo. Klub rado-
vljiških študentov je z 9 : 1 in 12 : 4 izločil ekipo Conditus. 
Preostala dva polfinalista smo dobili v treh tekmah. Gostilna 
in pizzeria Chilli je v prvi tekmi po kazenskih strelih premaga-
la ekipo Pink Panter s 4 : 3. Slednji so na drugi tekmi zmaga-
li z 11 : 3. V odločilni tekmi je bila ekipa Gostilna in pizzeria 
Chilli boljša s 4 : 1. V polfinale se je uvrstil tudi Pacienti Bled, 
ki so bili uspešnejši od Luciferjev. Slednji so bili boljši na prvi 
tekmi, ki so jo dobili s 6 : 3. Drugi dve  tekmi so dobili Paci-
enti Bled, obe po podaljških, obakrat s 3 : 2. Polfinale se je 
prav tako igral na dve zmagi. Ekipa Red star je bila boljša od 
Gostilne in pizzerie Chilli s 5 : 2 in 9 : 4, Klub radovljiških 
študentov pa s 7 : 2 in 10 : 5 od Pacientov Bled. Zmagovalec 
lige je postala ekipa Kluba radovljiških študentov, ki je bila v 
finalu s 7 : 3 boljša od ekipe Red star. Za Klub radovljiških 
študentov so v ligi igrali Tomaž Trelc (vratar), Jure Sotlar, 
Luka Kalan, Jaka Ankerst, Miha Logar, Jaka Bassanese, Aljaž 
Novak in Luka Bassanese, za Red star pa vratarji Gašper Kro-
šelj, Aleksandar Petrov, Nejc Picelj in Rok Šarlohar ter igralci 
Rok Tičar, Robert Sabolič, Gašper Glavič, Žiga Jeglič, Gašper 
Sušanj, Denis Sadikovič, Rok Svetina in David Podlipnik.

In-line hokej

Na vrhu Klub radovljiških študentov

TUDI LETOS
V JULIJU IN AVGUSTU

MED 18. IN 23. URO
V PARKU EVROPA

info: VisitKamnik
ŽivimKamnik
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Radovljica se je še drugič 
letos gostila pomemben 
športni dogodek. Konec maja 
je radovljiški športni atletski 
park po koronavirusu gostil 
prvo atletsko tekmovanje. 
Drugi konec tedna v juliju je 
bila Radovljica uvod za še 
eno tekmovanje. Radovljiški 
bazen pod Oblo gorico je 
gostil Mednarodni plavalni 
miting Telekom 2020. 
Za dve krstni tekmovanji v 
Sloveniji je imel radovljiški 
župan Ciril Globočnik, v 
preteklosti močno povezan s 
plavanjem, hiter odgovor. 
»Radovljica je olimpijski 
športni center in imamo 
objekte, ki zagotavljajo te 
pogoje. Veseli smo, da smo 
v obeh športnih panogah, 
tako v atletiki kot v plavanju, 
športnikom nudili možnost, 
da se po dolgem času preiz-
kusijo na tekmovanju. Če se 
osredotočim na plavalni 
miting, so bila zagotovljena 
vsa navodila NIJZ in tu gre-
do pohvale Plavalnemu klu-
bu Radovljica, ki mu je kljub 
težavam, najprej zaradi 
koronavirusa in nato še 
zaradi slabega vremena v 
soboto, uspelo tekmovanje 
izpeljati do konca.« 

Zelo zahtevni pogoji za 
organizacijo tekmovanja
Še ne dolgo nazaj je bilo 
marsikatero tekmovanje oz. 
prireditev odpovedana ali 
prestavljena na kasnejši 

datum. Radovljiški plavalni 
miting, ki se dogaja dva pol-
na dneva, je kar nekaj časa 
'visel v zraku'. 
»Tokratni 44. Mednarodni 
plavalni miting se je krepko 
razlikoval od preteklih. 
Pogoji za organizacijo so bili 
izredno zahtevni. Veseli me, 
da se ekipa Plavalnega kluba 
Radovljica ni dala in da smo 
izvedli vse varnostne ukre-
pe. Žal se prvi dan popoldne 
ni dalo nič storiti proti vre-
menu, saj sta močan dež in 
močno grmenje preprečila 
popoldanske finale (o. p. za 
soboto so se šteli rezultati iz 
dopoldanskih kvalifikacij). V 
takih razmerah tekma za 
plavalce in plavalke ne bi 
bila varna in varnost mora 
biti na prvem mestu," je bil 
odločen predsednik Plaval-
nega kluba Radovljica Aleš 
Klement. 

"Na srečo je obveljal rek, da 
po dežju posije sonce in 
drugi dan smo uspešno 
dokončali miting. Še med 
tednom je bilo kar nekaj 
pomislekov, ali bomo sploh 
lahko izpeljali tekmovanje, 
saj so se pogoji iz dneva v 
dan spreminjali. V četrtek 
smo le dobili 'zeleno luč', 
vse potrebne postopke pa 
smo morali izvesti že bistve-
no prej. Na povsem drugač-
nem nivoju, kot smo bili 
vajeni v preteklosti. Vesel 
sem, da ves trud ni bil 
zaman,« je bil po končanem 
mitingu zadovoljen Kle-
ment. 
Medtem ko atletsko tekmo-
vanje še ni dovoljevalo nas-
topov tekmovalcem iz tuji-
ne, smo lahko na plavalnem 
mitingu, na katerem se je 
zbralo skupno 386 plavalcev 
in plavalk, poleg Slovencev 

spremljali še Poljake, Hrva-
te, Avstrijce, Francoze, Itali-
jane in celo plavalce in pla-
valke iz Združenih držav 
Amerike. 

Tjaša Pintar petkrat na 
stopničkah
Po februarju je bilo to prvo 
tekmovanje in ne preseneča, 
da so nastopili praktično vsi 
slovenski reprezentanti. 
Prvo ime iz radovljiškega 
tabora je bila zagotovo Tjaša 
Pintar, ki je v absolutni kon-
kurenci petkrat stopila na 
stopničke: prva je bila na 50 
prsno, druga na 200 m pro-
sto, na 100 m prosto in 100 
m prsno ter tretja 50 m pro-
sto. Tretje mesto si je na 
800 m priplavala še Špela 
Perše, specialistka za daljše 
discipline. 
»Odkar treniram, je za mano 
eno posebno obdobje, najda-
ljši čas brez pravega plavanja. 
Skupnih treningov v bazenu 
ni bilo in treba je bilo najti 
nekaj novega. Veliko sem 
tekla, kolesarila, delala v fit-
nesu in na psihični pripravi. 
Doma imamo majhen bazen. 
Včasih je imela voda 15 sto-
pinj Celzija, a s primerno 
opremo se je dalo nekaj pos-
toriti," je obdobje med epide-
mijo koronavirusa opisala 
Tjaša Pintar. 
"Plavanje je šport, kjer ne 
smeš za dolgo izgubiti stika 
z vodo. Pred koronavirusom 
sem imela za seboj najbolj-
šo sezono in ko sem izvede-
la, da so olimpijske igre 

odpovedane, sem bila kar 
žalostna. Po drugi strani mi 
je odleglo, saj zaradi virusa 
ni bilo pravega treninga in 
ne bi bila optimalno priprav-
ljena za največje tekmovan-
je. Zdaj na srečo že nekaj 
časa normalno treniramo. 
Težko je nekaj predvideti 
vnaprej. V plavanju uživam 
in cilji ostajajo visoki. Zad-
njo tekmo sem imela v feb-
ruarju in miting v Radovljici 
je bil več kot dobrodošel. Na 

nekaj treningih smo poizku-
šali s tekmovalnimi kopalka-
mi, a to se ne more primer-
jati s tekmo. V Radovljici 
sem startala povsem neob-
remenjeno, kar se tiče časov. 
To bom vzela kot neki nov 
začetek,« je svoje vtise zbra-
la Tjaša Pintar. 

Delali so predvsem na 
fizični pripravi
Zanimalo nas je, kako so 
potekali treningi v času, ko 
so bili skupni treningi pre-
povedani, in v času, ko je 
skupni trening spet dovol-
jen. »Ne kot bivša plavalka 
ne kot trenerka se v takih 

pogojih, ki jih je povzročil 
koronavirus, še nisem znaš-
la. V obdobju, ko so bili sku-
pni treningi prepovedani, so 
plavalci dobili navodila za 
suhe treninge. Delali so 
predvsem na fizični pripravi, 
a to še zdaleč ni isto kot tre-
ningi vodi. Letos ni na spore-
du nobenega velikega tek-
movanja in težko rečemo, 
kako bo naslednje leto. Tega 
mitinga v Radovljici smo bili 
vsi zelo veseli. Zadovoljna 

sem, da treningi spet poteka-
jo normalno. Po začetnih 
treningih smo po treh ted-
nih naredili preverjanje. Za 
nekatere je bila korona plus, 
za nekatere minus,« je to 
krizno obdobje in tekmo v 
Radovljici ocenila prva tre-
nerka Plavalnega kluba 
Radovljica Urška Potočnik. 
Glede tekem v prihodnjem 
obdobju pa je povedala: »Do 
septembra nas čaka le še 
tekma na Ravnah. V oktobru 
je planirano državno prven-
stvo, ki bi moralo biti v tem 
obdobju. To državno prven-
stvo bo v zaprtem bazenu in 
zdaj je še težko reči, ali ga 
bo sploh možno izvesti.«

Po atletiki v Radovljici na najvišji 
ravni še plavanje
Kljub vsem težavam, ki jih je imel organizator – radovljiški plavalni klub – pred in med tekmovanjem, so prejšnji konec tedna v Radovljici uspešno 
zaključili že štiriinštirideseti mednarodni plavalni miting.

Tjaša Pintar, prvo ime iz radovljiškega tabora, je v 
absolutni konkurenci petkrat stopila na stopničke.

 »Še med tednom je bilo kar nekaj pomislekov, 
ali bomo sploh lahko izpeljali tekmovanje, saj so 
se pogoji iz dneva v dan spreminjali. V četrtek 
smo le dobili zeleno luč. Vesel sem, da trud ni 
bil zaman,« je bil po končanem mitingu 
zadovoljen predsednik radovljiškega plavalnega 
kluba Aleš Klement.

Matjaž Klemenc

Po uvodni tekmi v Radovljici 
so atleti še enkrat nastopili na 
Gorenjskem, v Kranju, na 
26. Mednarodnem atletskem 
mitingu mladih. Radovljiški 
atleti in atletinje so nadaljeva-
li z dobrimi rezultati. Med 
člani je bil Rok Makuc v sko-
ku v daljino drugi. V isti dis-
ciplini je med članicami zma-
gala Neja Omanovič. Pri pio-
nirjih U16 zmaga v metu 
kopja za Tevža Podlipnika. 
Pri pionirkah U16 je najdlje v 
skoku v daljino skočila Maja 
Maltarič. Pri pionirjih U14 
dve zmagi pri fantih: Luka 
Makuc v skoku v daljino, 
Mark Bizjak pa v teku na 200 
metrov. Pri pionirkah v kate-
goriji U14 je bila Tina Miličič 
Eržen druga v suvanju kro-
gle, Katarina Rogač pa tretja v 
skoku v daljino. 

Na 20. Mitingu v Slovenski 
Bistrici, ki je bil hkrati Ste-
pinškov memorial v metu 
kladiva, še en uspeh Radov-
ljičanov v skoku v daljino. 
Med članicami je Neja Oma-
novič osvojila tretje mesto.
V Tolminu je potekalo 
prvenstvo Slovenije v posa-
mičnem in ekipnem mno-
goboju za pionirje in pionir-
ke U14. V posamični konku-
renci med dekleti je bila 
Tinka Turk tretja. Prva žen-
ska ekipa Radovljice (Živa 
Kovačič, Katarina Rogač) je 
bila četrta, druga ženska eki-
pa Radovljice (Tinka Turk, 
Lina Jarkovič) je osvojila 
osmo mesto. Prva moška 
radovljiška ekipa (Anže 
Smolnikar, Mark Bizjak) je 
osvojila sedmo mesto, tretja 
moška radovljiška ekipa 
(Mak Detela, Matevž Kavčič) 
pa je bila osma. Vseekipno 

je moška ekipa Radovljice 
osvojila drugo mesto. 
Razvrstila so se tekmovanja 
za pokal Slovenije za različ-
ne kategorije. Pionirji in 
pionirke U16 so tekmovali v 
Novem mestu: pionirji U16: 
Tevž Podlipnik, met kopja: 
1. mesto, suvanje krogle: 2. 
mesto; Andraž Bizjak, skok 
v daljino: 3. mesto; Lovro 
Valter, skok v višino: 3. mes-
to; pionirke U16: Tina Mihe-
lič Eržen, hitra hoja na 3000 
m: 1. mesto; Kaja Maltarič, 
skok v daljino in troskok: 3. 
mesto; Živa Kovačič, skok v 
višino: 3. mesto. Mlajši mla-
dinci in mlajše mladinke so 
tekmovali v Slovenj Gradcu: 
mlajši mladinci: Rok Makuc, 
skok v daljino: 1. mesto; Tjaš 
Peterlin, troskok: 1. mesto; 
moška štafeta 4 x 100 m: 2. 
mesto (Nik Kozel Tomše, 
Jakob Mulej, Tjaš Peterlin, 

Rok Makuc), mlajše mladin-
ke: Karin Avsenik, hoja na 
5000 m: 1. mesto. Člani in 
članice so nastopali v Ljub-
ljani: Rok Makuc, skok v 
daljino: 3. mesto. 
V Novi Gorici je bilo prvens-
tvo Slovenije za mlajše mla-
dince, mlajše mladinke, čla-
ne in članice. Mlajši mladin-
ci: Rok Makuc, skok v dalji-
no: 1. mesto; Tevž Podlipnik, 
met kopja: 1. mesto; mlajše 
mladinke: Lucija Medja, tek 
na 3000 m: 2. mesto; Mlajše 
članice: Neja Omanovič, tro-
skok: 2. mesto. 
Na sporedu sta bili že dve 
tekmi pokala Slovenije v hitri 
hoji. Na prvi v Slovenj Grad-
cu je bil v kategoriji pionirji 
U14 prvi Jaka Pačnik (2000 
m). Na drugi v Novem mestu 
je v kategoriji mlajše mladin-
ke prvo mesto osvojila Karin 
Avsenik (3000 m).

V skoku v daljino so v samem vrhu
Končan je spomladanski del v prstometni ligi. Lestvice: Prva 
moška liga (odigranih šest kol): 1. Senica-Lotrič Meroslovje 
(9), 2. Pajek (9), 3. Ribiči 1 (9), 4. Rokce 1 (7), 5. Dvojčki (7), 
6. Struževske korenine (6), 7. Podnart (5), 8. kamna Gorica 
(5), 9. Flingerji (2), 10. MD Begunje-Cifra (1). Prva ženska 
liga (odigranih šest kol): 1. DU Škofja Loka (5), 2. Kamna 
Gorica (3), 3. Podnart (2), 4. DU Kranj (2). Gorenjska regija 
(odigranih osem kol): 1. Ljubno (14), 2. Marin Kranj (11), 3. 
Senica 1 (7), 4. Stari lisjaki (7), 5. Kropa-MIzaVAS (7), 6. 
Pajek 2 (6), 7. Rokce 2 (6), 8. ribiči 2 (5), 9. Naklo (1).

Prstomet

Končan spomladanski del
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Kako ste doživljali učenje na 
daljavo v času epidemije?
Ema: To je bila zame zani-
miva in pozitivna izkušnja. 
Na srečo sem imela svoj 
računalnik, da sem brez 
problema opravila vse šol-
ske obveznosti kar iz svoje 
sobe. Tudi ure klavirja so v 
tem času potekale preko 
Skypa. Dnevi v času epide-
mije so se mi zdeli bolj spro-
ščeni. Čeprav je bilo vse dru-
gače, sem se imela zelo 
lepo. 
Uršula: Z učenjem na dalja-
vo načeloma nisem imela 
veliko težav, saj sem si čas 
dobro porazdelila za šolo in 
druge dejavnosti.
Špela: Učenje na daljavo mi 
je bilo kar všeč, saj sem zju-
traj po navadi vse naredila, 
potem pa sem imela še ves 
dan prosta ... a kaj pomaga, 
če nismo smeli ven iz doma, 
tako da še dobro, da smo 
imeli vsaj šolo. A učenja na 
daljavo ne bi ponovila, saj se 
mi zdi stik s sošolci in učite-
ljem pomemben in boljši 
kot biti sam s sabo doma.
Lucija: Na začetku, moram 
priznati, da mi je kar ustre-
zalo, saj sem imela več časa 
zase. Vendar pa sem kmalu 
začela pogrešati osebni stik 
s sošolci ter razlago snovi v 
šoli.
Karolina: Učenje na daljavo 
je bila zagotovo izkušnja, ki 
si jo bom zapomnila do kon-
ca življenja. Prvih nekaj ted-
nov se je bilo sicer precej 
težko prilagajati na vse spre-
membe, a mislim, da smo 
se sčasoma v veliki večini 
navadili tudi na takšno delo 
in šolsko leto izpeljali do 
konca.
Matevž: Med tednom sem 
vsako jutro zgodaj vstal, 
naredil vse naloge za šolo, 
se učil in predelal novo 
snov. Redno sem se udele-
ževal tudi srečanj in učnih 
ur, ki so jih pripravili učitelji 
preko videoklicev.
Všeč mi je bilo, da sem si 
dan večinoma lahko razpo-
redil po svoje, vendar mi je 
včasih manjkala razlaga 
snovi in neposreden stik z 
učitelji.
Pia: Na začetku je bilo spro-
ščujoče. Kasneje pa mi je 
postalo manj všeč, saj me je 
motilo, da če mi kaj ni bilo 
razumljivo, nisem mogla 
vprašati učitelja.

Kako preživljate počitnice?
Ema: Del počitnic doma, del 
pa na morju. Družila se 
bom s prijatelji, z bivšimi 
sošolci, kopali se bomo na 
Šobcu in na bazenu v Rado-
vljici, pomagala pa bom tudi 
pri gospodinjstvu in čuvala 
mlajšo sestrico. 
Uršula: Počitnice letos doživ-
ljam drugače kot druga leta, 
saj večjih potovanj ne more-
mo načrtovati. Mogoče bomo 
bolj spoznavali Slovenijo.
Špela: Preživela jih bom na 
naši obali, v čolnu na blej-

skem jezeru, z igranjem 
harmonike, druženjem s 
prijatelji in družino, malce 
akrobatike ... oh, pa še veliko 
stvari se bo godilo.
Karolina: V večini z družino 
in prijatelji v domačih kra-
jih, julija pa bomo za nekaj 
dni obiskali tudi otok Hvar.
Matevž: Ravno smo se vrnili 
z morja. V prihodnjih dneh 
bom začel opravljati počitni-
ško delo. Pri delu bom 
pomagal obrtniku, ki se 
ukvarja z vodovodnimi 
instalacijami.
Lucija: Če se bo glede na 
razmere dalo, bom šla za 
nekaj časa na morje, potem 
pa bomo z družino v Slove-
niji. Verjetno bomo šli za 
nekaj časa kolesarit ter hodit 
po hribih. Prosti čas doma 
pa bom preživela s prijatelji. 
Pia: Nekaj časa bom na mor-
ju, malo se bom hodila 
kopat na Bled s prijateljica-
mi in nekaj časa preživela z 
družino.

V katero srednjo šolo ste se 
vpisali? Se je veselite?
Ema: V Gimnazijo Jeseni-
ce in se že zelo veselim. 
Tja je hodila že moja babi-
ca, moja mami in moj 
stric. Zanima me, kakšno 
bo vzdušje, kakšne sošolce 
bom dobila in upam, da mi 
bo šlo še naprej tako dobro 
kot do zdaj.
Uršula: Vpisala sem se na 
Gimnazijo Kranj, šolanja se 
že močno veselim.
Špela: V športni oddelek 
gimnazije Jesenice vzpored-
no s Konservatorijem v 
Celovcu, saj šoli vsebujeta 
šport in glasbo. Vem, da je 
to velik izziv, ampak ker 
imam te stvari rada, se bom 
potrudila in izkoristila to, 
kar mi je dano. Komaj 
čakam, da se ta pustolovšči-
na začne.
Lucija: V športni oddelek 
gimnazije Jesenice, saj 
želim še naprej usklajevati 
šolo in šport ter napredovati 
tako v izobraževanju kot v 
športu. 
Karolina: Glede na svoje 
želje in potrebe sem se vpi-
sala na Gimnazijo Jesenice 
v športni oddelek. Všeč mi 
je bilo, kako sproščeno in 
domače sem se počutila vsa-
kič, ko sem stopila v to šolo. 
Novega šolskega leta se že 
zelo veselim in komaj 
čakam, da vidim, kaj bo pri-
neslo to novo poglavje moje-
ga življenja.
Matevž: Vpisal sem sem se v 
Srednjo šolo za strojništvo, 
ki deluje v okviru Šolskega 
centra Škofja Loka. Najprej 
se bom izobraževal za 
pomočnika v tehnoloških 
procesih. Ja, šole se veselim, 
tudi zato, ker bom spoznal 
nove sošolce.
Pia: Na Gimnazijo Kranj, 
ker sem slišala veliko dobre-
ga o njej in tudi na informa-
tivnem dnevu mi je bila 
všeč. Veselim se spoznati 
nove ljudi, a me je rahlo 
strah prvega dne.

Pripravljeni na 
nove izzive
36. stran

Marjana Ahačič

Sledilo je 14-dnevno aktivno 
počitniško druženje, vsak 
dan med 8. in 16. uro. "Inte-
res za program je bil velik in 
pridružilo se nam je kar 
nekaj novih udeležencev. 
Ob spoznavnih igrah smo 
prebili led, se spoznali in 
povezali, v naslednjih dneh 
pa postali že pravi prijatelji. 
Veliko smo se gibali zunaj, v 
naravi in ob športnih aktiv-
nostih. Kot se za skok v 

poletje spodobi, pa smo si 
privoščili tudi skok v vodo in 
veliko čofotanja v Kampu 
Šobec, Bazenu Radovljica in 
ob Savi. Veseli smo, da se 
otroci tako veselijo aktivno-
sti in da so največ navduše-
nja požele športne igre in 
aktivnosti na prostem. Otro-
ci so spoznali in se navdušili 
nad igro softball, se razmi-
gali ob jogi, bili zagnani pri 
tekmovanjih, štafetah in 
poligonih, se potrudili pri 
miselnih igrah, se učili pro-

gramiranja, ponavljali 
angleščino in izrazili svojo 
kreativnost pri ustvarjalni-
cah. Ker tudi med počitnica-
mi radi izvemo kaj novega 
in se kaj naučimo, smo obi-
skali Lekarniški in alkimisti-
čni muzej Radovljica, Čebe-
larski razvojno-izobraževal-
ni center Gorenjske in se s 
TIC Radovljica podali na 
voden ogled mesta. Da nam 
ni zmanjkalo energije, je 

vsakodnevno poskrbela 
mentorica z udeleženci pro-
grama PUM-O, z okusnimi 
malicami in kosili," je pove-
dala ena od mentoric Gabi 
Humerca. 
Program je v tem času pote-
kal tudi v Bohinju in Kamni 
Gorici, kjer se je odvila štiri-
dnevna delavnica mozaičnih 
cvetličnih lončkov z Urško 
Ambrožič Potočnik. Delav-
nico bodo med 10. in 13. 
avgustom ponovili v KamRi 
v Radovljici. 
Izvedli so tudi delavnico 
izdelave nakita in lučke v 
steklenem mozaiku, ob 
vsem tem pa izpeljali še pri-
prave na maturo in poprav-
ne izpite za mlade. 
Počitniški program nadalju-
jejo z ustvarjalnicami, delav-
nicami in aktivnostmi. "V 
sodelovanju s Terezo Kouri-
lovo smo izvedli delavnico 
šivanja in reciklaže, v okviru 
katere smo iz starega džinsa 
izdelali nov nahrbtnik. V 
KamRi bomo ponovno šivali 
konec avgusta (26.–28. ), ko 
si bomo sešili peresnico za 
novo šolsko leto. Začeli smo 
tudi tečaj žongliranja, bralni 
krožek in KamRo z razgle-
dom, v okviru katere organi-
ziramo tedenske pohode in 
sprehode. Za vse, ki imajo 
še kak dolg v šoli ali pa se 
želijo že med počitnicami 
bolje pripraviti na novo šol-
sko leto, omogočamo tudi 
vključitev v individualen 
program učne pomoči," je 
še povedala.
Otroke in mladostnike še 
vedno vabijo, da se jim prid-
ružite. "Da se z nami nauči-
te kaj novega, zabavnega, 
uporabnega, spoznate nove 
prijatelje in si popestrite 
počitniške dni. Spremljate 
nas lahko na spletni strani, 
FB-strani in profilu na Insta-
gramu Mladinskega dnevne-
ga centra KamRa. Za vse 
informacije in prijave pa 
smo vam na voljo na info@
kamra-radovljica.si in tele-
fonski številki 040 823 003."

Pestre poletne  
počitnice v KamRi
V Mladinskem dnevnem centru KamRa so se tudi letos skupaj z udeleženci programov veselili 
uspešnega zaključka šolskega leta in poletnih počitnic. Ob koncu šolskega leta so organizirali piknik 
in zabavo, s katero so začeli počitniške dni in počitniški program. 

Ob spoznavnih igrah so prebili led, se spoznali in povezali, v naslednjih dneh pa postali že 
pravi prijatelji.

Na eni od delavnic so izdelovali lučke v steklenem 
mozaiku.

Začeli so tudi tečaj žongliranja.

Veliko so se gibali zunaj, v naravi in ob športnih aktivnostih. 
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Igor Kavčič

Potem ko bodo že prihodnjo 
nedeljo svečano dvignili fes-
tivalsko zastavo, bo teden 
dni kasneje, 7. avgusta, ob 
20. uri letošnji festival odprl 
slovaški ansambel Solamen-
te Naturali, ki povezuje glas-
bo Georga Philippa Tele-
manna z ljudsko glasbo iz 
takratnih rokopisov. Kon-
cert bo na prostem, pred 
cerkvijo sv. Petra. 
V Društvu ljubiteljev stare 
glasbe Radovljica, ki vsako 
leto skrbi za izvedbo Festiva-
la Radovljica, so letos zaradi 
nenavadnih okoliščin ob 
pandemiji z letošnjimi načrti 
sprva nekoliko počakali, pred 
dnevi pa so s ponosom pred-
stavili letošnji program, pri 
čemer velja poudariti tudi 
vsakoletno podporo občine, 
ki prispeva več kot tretjino 
festivalskega proračuna.
Umetniškemu vodji festivala 
Domnu Maričiču je uspelo 
sestaviti zanimiv repertoar 

glasbe, od najzgodnejšega 
zapisanega večglasja iz 11. 
stoletja do glasbe Chopina in 
Liszta. Letošnji festival je 
sicer nekoliko strnjen z 
desetih na osem koncertnih 

programov, na katerih bo 
nastopilo 33 umetnikov iz 
Avstralije, Avstrije, Armeni-
je, Belgije, Češke, Izraela, 
Madžarske, Nemčije, Slovaš-
ke, Španije, Švice in Sloveni-

je. Med njimi so svetovno 
znani ansambli pa tudi mladi 
glasbeniki, ki si še utirajo pot 
na festivalske odre stare glas-
be. Polovica sporedov je nas-
tala posebej za festival, pet jih 

je tako ali drugače povezanih 
s Slovenijo, trije so posvečeni 
slovenski glasbeni dediščini 
od 16. do 19. stoletja. 
Vsi letošnji programi bodo 
mednarodni, kot dodaja 
Marinčič, za mnoge izmed 
nastopajočih edini v letoš-
njem poletju, saj je večina 
večjih festivalov po Evropi 
letos odpovedanih. Tudi 
zato bi letošnji festival lahko 
poimenovali kar festival pre-
miernih izvedb. 
Predsednica Društva ljubite-
ljev stare glasbe Marija 
Kolar ob tem dodaja: "Trije 
od osmih koncertov bodo 
tudi sicer v cerkvi, trije na 

tradicionalnem prizorišču v 
Radovljiški graščini in eden 
kot vsa leta v cerkvi v Veleso-
vem, pri čemer se bomo vse-
skozi seveda ravnali po pra-
vilih NIJZ." Cene vstopnic 
so ostale enake lanskim, 
torej po 18 evrov in 14 evrov 
za upokojence, študente in 
družine, na 52 evrov pa je 
znižana tudi cena za dvakrat 
po štiri abonmajske koncer-
te. Tudi letos bo v sklopu 
festivala potekal tečaj za 
kljunasto flavto s flavtistko 
Matejo Bajt. Na vse koncerte 
bo tudi letos na voljo brez-
plačni avtobus iz Ljubljane 
in Kranja.

Prihaja Festival 
Radovljica
Štirinajst dni nas loči do prvega koncertnega večera letošnjega 38. Festivala Radovljica, na katerem se 
bo med 7. in 23. avgustom zvrstilo osem koncertnih sporedov, polovica napisanih posebej za festival.

V skladu z zaščitnimi ukrepi sta ob prisotnosti župana Cirila Globočnika letošnji festival s 
ponosom predstavila Domen Marinčič in Marija Kolar. / Foto: Igor Kavčič

Štirje letošnji programi so napisani posebej za 
festival, nova bosta še dva programa, torej bo kar 
šest koncertov svetovnih premier.

Na praznik sv. Petra in Pavla je slovesnost s koncertom v 
cerkvici na Sv. Petru tudi letos obogatil kvartet kljunastih flavt 
Le Phénix pod umetniškim vodstvom profesorice Mateje 
Bajt. Tokrat so se flavtistke predstavile z angleško renesančno 
glasbo. To je tudi čas nastanka znamenitih fresk v cerkvi, delo 
slikarja Jerneja iz Loke, naslikanih pred petsto leti. Glasbenice 
so igrale na replikah kljunastih flavt z dunajskega muzeja sta-
rih inštrumentov in so edinstveni primer v Sloveniji.

Le Phéniks igral na Svetem Petru

Marjana Ahačič

Konec meseca se bo Kovaški 
muzej poklonil enemu od 
najpomembnejših sloven-
skih mojstrov sodobnega 
oblikovanja železa Jožu Ber-
tonclju z novo stalno razsta-
vo Mojster Joža Bertoncelj 

(1901–1976), umetniški 
kovač iz Krope, so sporočili 
iz Muzejev radovljiške obči-
ne.
Na razstavi bodo na ogled 
njegova najbolj znana in 
reprezentativna dela, ki so 
zaznamovala razvoj sloven-
ske obrti umetnega kovaš-

tva. Izbrane kovane stvari-
tve izpričujejo mojstrov 
talent,  bogastvo idej, 
ustvarjalnost, navdih in 
znanje. Njegove umetnine 
iz železa, bakra in medeni-
ne predstavljajo kulturno 
dediščino nacionalnega 
pomena in so pomembna 

zapuščina kroparske kova-
ške dediščine. 
Nastajanje razstave poteka v 
okviru projekta Naša indus-
trijska dediščina, naš ponos, 
ki ga sofinancirata Republi-
ka Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj.

Nova stalna razstava v Kovaškem muzeju

Marjana Ahačič

Mestni muzej Radovljica v 
sodelovanju s Fakulteto za 
dizajn 6. avgusta v Galeriji 
Šivčeva hiša v Radovljici pri-
pravlja odprtje razstave, 
posvečene nekdanji radovlji-
ški tovarni pletenin Almira.
"Eden prvih korakov je bil, 
da študente Fakultete za 
dizajn seznanimo s tem, kaj 
je tovarna Almira bila in 
kakšen pomen je imela tako 

na celotnem območju teda-
nje Jugoslavije kot tudi za 
radovljiško lokalno skup-
nost," je povedala Katja Pra-
protnik, kustosinja Mestne-
ga muzeja Radovljica.
Najprej jih je seznanila s 
kratko zgodovino podjetja, 
tudi z delom oblikovalke 
Vesne Gabrščik in nagrada-
mi, ki jih je podjetje doma 
in v tujini redno prejemalo. 
Sledila je predstavitev t. i. 
mood boardov, vzorcev in 

izdelkov. Podjetje Sportina, 
sedanji lastnik prostorov, 
kjer so nekoč nastajale pril-
jubljene pletenine, jim je 
omogočilo ogled prostorov 
nekdanje Almire in predalo 
zanimive predmete, ki so še 
ostali v njih.
Kustosinja Galerije Šivčeva 
hiša Barbara Boltar pa je 
muzeju za to priložnost pre-
dala oblačila, izdelana v 
Almiri, ki jih je še hranila 
doma. "Na študente so nare-

dila velik vtis, saj so lahko 
otipali kakovost materiala in 
si ogledali še preostale pod-
robnosti, npr. šive," pravi 
Praprotnikova.
In če je bil pred predavan-
jem prisoten dvom, kako 
bodo mladi sprejeli izdelke 
iz časov, ko se še niti rodili 
niso, in se Almire niti ne 
spomnijo več, je po predsta-
vitvi zavladalo zanimanje za 
skupno delo in pripravo nji-
hovih izdelkov za razstavo.

Pripravljajo razstavo o Almiri

Kaja Beton

V Radovljici so se julija odvi-
jali mojstrski tečaji violine, 
klavirja ter komorne glasbe, 
ki jih je v prostorih radovlji-
ške Glasbene šole organizi-
ralo društvo La Casa de 
Kamna. Zaključni koncerti 
udeležencev so potekali v 
dvorani glasbene šole, zara-
di omejenega števila poslu-
šalcev v dvorani pa jih je 
društvo v sodelovanju z Jav-
nim zavodom Turizem in 
kultura Radovljica ozvočilo 
ter v živo predvajalo tudi na 
Linhartovem trgu. Glasba je 
ustvarila čudovito vzdušje, 
nova priložnost, da prisluh-
nete glasbi na Linhartovem 
trgu pa bo to nedeljo, ko bo 
na enak način predvajan 
tudi klavirski koncert, ki se 
bo začel ob 19. uri. V prime-
ru dežja predvajanja na trgu 
ne bo.
Ljubitelji klasične glasbe in 
opere boste na svoj račun 
prišli tudi v četrtek, 6. avgu-

sta, ob 19. uri. Takrat radov-
ljiški Javni sklad za kulturne 
dejavnosti v sodelovanju z 
Javnim zavodom Turizem in 
kultura Radovljica organizi-
ra poseben koncert. V obje-
mu zelenja v radovljiškem 
parku se bodo na odru pod 
naslovom Opera to the peo-
ple predstavili mladi sloven-
ski pevci in pevke, ki se med 
22. in 30. julijem v Radovlji-
ci udeležujejo operne akade-
mije pod vodstvom prizna-
nega dirigenta, maestra 
Georgea Pehlivaniana. Prip-
ravili bodo koncertno izved-
bo Mozartove Figarove svat-
be, v originalnem jeziku – 
italijanščini. Na odru se bo 
zvrstilo 15 glasbenikov, po 
večini mladih profesional-
nih pevcev iz Slovenije. Kon-
cert je brezplačen, zaradi 
priporočil NIJZ za organiza-
cijo prireditev pa so za dogo-
dek potrebne prijave v TIC 
Radovljica (04 531 51 12 ali 
info@radolca.si). V primeru 
dežja dogodek odpade.

Opera v parku
Prvi četrtek v avgustu se bodo v radovljiškem 
parku predstavili mladi slovenski pevci, ki se v 
Radovljici udeležujejo operne akademije pod 
vodstvom priznanega dirigenta Georgea 
Pehlivaniana. Pripravili bodo koncertno izvedbo 
Mozartove Figarove svatbe.

Kropa – Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kul-
turne in naravne dediščine oziroma krajine Kultura-Natura 
Slovenija, ki ga vodi Slavko Mežek iz Krope, je že sporočilo 
prejemnike nagrad naša Slovenija 2019. Odbor za podelitev 
nagrad je tako pod vodstvom dr. Herte Maurer-Lausegger 
med 18 nominacijami izbral deset prejemnikov. To so Šen-
kova domačija z Jezerskega, Lončarska vas Filovci, Šola pre-
nove, ki deluje v okviru Združenja zgodovinskih mest Slove-
nije, Slovensko kulturno središče Korotan na Dunaju, Gale-
rija Šikoronja iz Rožka na avstrijskem Koroškem, Muzej na 
prostem Stara Gora, Turistična zveza Slovenije, etno galeri-
ja Skrina Ljubljana, beneška Slovenka Ada Tomasetig in 
oddaja Sotočja RTV Slovenija. Podelitev nagrad, tokrat že 
deseta, jubilejna, bo letos na Bledu, a so jo organizatorji v 
dogovoru z Občino Bled in Zavodom za kulturo Bled zaradi 
pandemije prestavili na pozno jesen. Datum prireditve za 
zdaj še ni znan.

Nagrada naša Slovenija tudi Šenkovi domačiji
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Praznovanja

Ivanka Korošec

Oba sta Dolenjca, doma iz 
okolice Šmarjete, on letnik 
1937, ona 1940. Franc je bil 
rojen v kmečki družini z osmi-
mi otroki, vendar sta dva še 
majhna umrla. Mimi pa ima 
le brata. Leta 1957 je komaj 
17-letna prišla na Gorenjsko, 
saj na Dolenjskem v tistem 
času ni bilo nobene industrije. 
V Podnartu je dobila službo v 
Kemični tovarni. Istega leta je 
Franc odšel k vojakom, po 
odsluženi vojaščini pa je tudi 
on prišel na Gorenjsko. "Pri-
šel sem zaradi dela," pravi, "a 
tudi srce me je vleklo k Mimi, 
saj sva se poznala že prej." 
Dobil je zaposlitev v Plamenu 
v Kropi. "Z leti sem dobil 
interno kvalifikacijo in napre-
doval do bolj odgovorne služ-
be," je povzel Franc. "Stanova-
la sva pri kmetu – takrat je bilo 
običajno, da smo poleg redne 
službe pri kmetih delali za 
hrano in stanovanje."
Leta 1963 sta začela graditi 
lastno hišo. "Temelje smo 
začeli kopati 1. maja, vse na 
roke!" se spominja Franc. 
"Dve leti kasneje pa sva se že 
vselila. Seveda hiša še ni bila 
izgotovljena," ga dopolni 
Mimi, "bili so pač samo naj-
nujnejši prostori, kasneje smo 
hišo postopoma dograjevali."
Zdaj sta sama, sin z družino 
živi v Podljubelju, hčerina 
družina pa v Slovenski Bis-
trici. Imata dva vnuka in tri 
vnukinje, dva pravnuka in 
štiri pravnukinje. 
"Najina poroka je bila zelo 
skromna," se osredotočita na 
tisto soboto pred šestdesetimi 

leti. "Civilno sva se poročila 
tu, v Radovljici, bili sta samo 
dve priči in midva. Dobila sva 
prevoznika iz Krope, da naju 
je peljal domov na Dolenjsko, 
kjer je bila v Šmarjeti še cer-
kvena poroka." Pravo ohcet z 
gostijo so jima pripravili na 
Frančevem domu.
Načrtovano praznovanje dia-
mantne poroke je zaradi 
koronavirusa na žalost odpa-
dlo in ga bosta organizirala 
kasneje. Za vse zakonske 
pare, ki imajo okrogle oblet-
nice, pa je bila slovesnost 
organizirana v domači cerkvi. 
Oba sta še zelo delovna. 
Mimi je na Dolenjskem 
podedovala parcelo z vino-
gradom in postavila sta si 
zidanico, tako da veliko časa 
preživita tam. V desetih 
letih sta sezidala hišo in še 
zidanico. Poleg službe in 
majhnih otrok je bil to res 
velik zalogaj. A šlo je, saj so 
jima pomagali prijatelji in 
sorodniki. Tudi doma imata 
sadno drevje in lep vrt, kjer 
Mimi pridela vso zelenjavo. 

"Moj konjiček je v prvi vrsti 
vinograd," z zanosom pove 
Franc. "Nato sledi balinanje 
in pohodništvo. Naše upo-
kojensko društvo je zelo 
aktivno, saj nudi članom 
mnogo dejavnosti in različ-
na druženja."
"Tudi jaz sem balinala," je 
povedala Mimi. "In to še celo 
prej kot moj mož! Kar dvajset 
let sem se udejstvovala v bali-
narski ženski ekipi, po poško-
dbi roke pa ne morem več."
Poleg vikenda v svoji rodni 
deželi Dolenjski jima čas 
napolnijo branje, reševanje 
križank, vrtnarjenje in gobar-
jenje. 
Tistim, ki se poročajo danda-
nes, bi ne vedela svetovati, saj 
je po njunem mnenju vsak 
človek svet zase in ni enotne-
ga recepta za uspešen zakon. 
Vsekakor pa je potrebno med-
sebojno spoštovanje in potrp-
ljenje, da doživiš toliko skup-
nih let. Strinjata se tudi, da je 
življenje kompromis; treba se 
je pogovarjati, se poslušati, 
razumeti in usklajevati.

Diamantna poroka
Drugega julija je poteklo natanko šestdeset let, odkar sta se poročila Mimi 
in Franc Zupan.

Mimi in Franc Zupan sta poročena že šestdeset let.

Marjana Ahačič

Mira in Janko Stušek iz Lesc, 
dolgoletna učiteljica sloven-
ščine na OŠ A. T. Linharta in 
nekdanji radovljiški župan, 
sta tudi kot upokojenca zelo 
aktivna na različnih področ-
jih – tako kot sta bila vse živ-
ljenje. Zato tistih, ki ju pozna-
jo, ni presenetilo, ko sta spo-
ročila, da sta petdeseto oblet-
nico poroke v soboto obeleži-
la kar na vrhu Triglava.
"Janko je tudi meni vcepil 
ljubezen do gora, uživava, 
ko hodiva v hribe," je odloči-
tev, da se pretekli konec 
tedna za okroglo obletnico 
poroke podata na naš najvi-
šji vrh, pojasnila Mira Stu-
šek, sicer po rodu Maribor-
čanka. Na pot sta se odpravi-
la že v petek, čez Kot in Sta-
ničevo kočo sta šla do Kreda-
rice, kjer sta prespala, in 
nato v soboto, 18. julija, 
natančno petdeset let po 
poroki v Ljubljani, kjer sta 
se tudi spoznala, v ledu in 
mrazu stala pred Aljaževim 
stolpom.

Pot, pravita, je bila kar zah-
tevna, ponekod poledenela, 
pa še veter je pihal, tako da 
je bilo treba po grebenu kar 

po vseh štirih. A sta uživala, 
tako kot številni drugi, ki so 
se tisti dan povzpeli na Tri-
glav.

Obletnico počastila z 
vzponom na Triglav

Mira in Janko Stušek v soboto, 18. julija, natanko petdeset 
let po poroki leta 1970 v Ljubljani, pri Aljaževem stolpu na 
vrhu Triglava / Foto: osebni arhiv

Marjana Ahačič

V nedeljo, 21. junija, sta zla-
to poroko praznovala Andrej 
in Marija Resman z Zgor-
njega Otoka. Kot pravi nju-
na hči Mateja, sta po petde-
setih letih skupne poti še 
vedno polna mladostne 
energije, čeprav je oče 
Andrej letos dopolnil 81 let, 
mati Marija pa deset manj. 
Marija se je pred petdeseti-
mi leti na Gorenjsko preseli-
la iz Vojnika pri Celju. V 
zakonu z Andrejem Resma-
nom sta se jima rodila dva 
otroka, hči Mateja in sin 
Uroš. Zdaj imata tudi že tri 
vnuke, Jana, Andraža in 
Jaka, ter tri vnukinje, Leo, 
Tjašo in Emmo. 
Obred poroke so pripravili v 
čudoviti starodavni cerkvici 
na Otoku, praznovanje po 

tem pa je bilo v ožjem dru-
žinskem krogu. "Kljub temu 
pa se nas je zbralo kar precej-
šnje število, da počastimo 
praznik ljubezni in sožitja. 
Seveda jima vsi želimo še 
mnogo skupnih let. Za konec 

smo jima voščili z besedami 
našega rojaka, v čigar hiši se 
je rodil moj oče Andrej – in v 
tej isti hiši živita z mamo 
Marijo še danes. To je roj-
stna hiša pesnika Janeza 
Resmana Nepomuka."

Praznovala zlato poroko
Obred poroke so pripravili v čudoviti starodavni cerkvici na Otoku. Družina 
pa je zlatoporočencema čestitala z besedami pesnika Janeza Resmana 
Nepomuka, ki se je rodil v hiši, v kateri Resmanova živita danes.

Zlatoporočenca Marija in Andrej Resman
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Glasbeni večeri pod 
Grajsko lipo

dvorišče
Gradu khislstein
vsako sredo ob 20.30

29. 7. JADRANKA JURAS

5. 8. MAJA KEUC AMAYA

12. 8. DITKA

19. 8. ALENKA GODEC

26. 8. SEVERA GJURIN

letno Gledališče khislstein
         Ob 21.00

24. 7. MI2 AKUSTIČNO

31. 7. STAND UP VEČER

7. 8. HAMO &
TRIBUTE 2 LOVE

14. 8. TABU AKUSTIČNO 

16. 8. EMIL SPANYI &
DAVID GAZAROV

21. - 23. 8. PIKNIK KINO

28. 8. SIDDHARTA AKUSTIČNO
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Knjiga opisuje 
zapleteno življenjsko 
zgodbo našega 
“zdomca” od skromne 
naklanske hišice do 
mogočnih kremeljskih 
palač in ga obenem 
uvršča v takratni čas 
in življenjski prostor. 
Dr. med. Jurij Kurillo 
je delo zasnoval in 
prispeval poglavja o 
zgodovini evropske 
medicine, o Gregorju 
Voglarju, o 
“terapevtskem” 
postopku puščanja 
krvi ter o usodnih 
valovih kuge.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. 
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti, 
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

NOVOST

Urša Peternel

Hugo Roblek je bil radovlji-
ški lekarnar, planinec in 
narodni borec, po katerem 
nosi ime Roblekov dom na 
Begunjščici. Manj znana pa 
je njegova tragična usoda, 
saj je bil edina žrtev fašistič-
nega požiga Narodnega 
doma v Trstu, ki se je zgodil 
13. julija 1920, torej pred 
natanko sto leti. Roblek se je 
namreč nesrečno ubil pri 
skoku iz gorečega doma; 
zgrešil je rešilno platno in z 
zlomljenim tilnikom obležal 
mrtev ... V oporoki je hišo v 
Radovljici zapustil radovljiš-
ki podružnici Slovenskega 
planinskega društva. Z izku-
pičkom od prodane hiše so 
leta 1933 na Begunjščici 
zgradili Roblekov dom, ki ga 
danes upravlja Planinsko 
društvo Radovljica.
Stoto obletnico Roblekove 
smrti so v Radovljici obeležili 
v Društvu zbirateljev Sciurus. 
Pripravili so osebno znamko, 
priložnostni ovitek in žig z 
motivi Narodnega doma v 
Trstu, Roblekovega doma ter 
podobo Huga Robleka. 
Na pošti v Radovljici pa je do 
konca meseca na ogled tudi 
filatelistična razstava z nas-
lovom Dunajske pošte ob 
prelomu stoletja 1900 in 
Radovljiški veletrgovec Leo-
pold Fursager. Leopold Fur-
sager in Hugo Roblek sta 
bila nekaj časa skupaj v 
upravnem odboru Planin-
skega društva Radovljica, je 
povedal Peter Kramar iz 
društva Sciurus in dodal, da 
je razstavo pripravil Damjan 
Jensterle.
A kdo sploh je bil Hugo 
Roblek? Rodil se je 27. 

decembra 1871 v Radovljici 
lekarnarju Aleksandru, po 
končani nižji gimnaziji v 
Ljubljani in lekarniški prak-
si v Kranju pa je študiral far-
macevtiko na Dunaju. 
Zatem je pomagal v očetovi 
lekarni v Radovljici, službo-
val v Vipavi, kasneje v Švici 
in leto dni celo v Egiptu, 
piše Rudolf Andrejka v Slo-
venskem biografskem leksi-
konu. Leta 1906 se je vrnil v 
domovino in vzel v najem 
lekarno v Tržiču, leta 1911 
pa je odprl sezonsko lekarno 
na Bledu. Kot piše Meta 
Učakar v spletnem biograf-
skem leksikonu znanih 
Gorenjcev, je lekarna lahko 
delovala samo v času zdravi-
liško-turistične sezone, in 
sicer v gospodarskem poslo-
pju hotela Mallner. Leta 
1918 je Roblek kupil hotel 
Lovec in tja preselil tudi 
lekarno. Obenem je imel 
lekarno v Neumarktu na 
Tirolskem. Ni pa bil samo 
lekarnar, temveč tudi zavzet 
planinec. Z Jakobom Alja-
žem sta položila temelje slo-
venskega planinstva na 
Gorenjskem. Leta 1895 sta z 

dr. Jankom Vilfanom usta-
novila radovljiško podružni-
co Slovenskega planinskega 
društva. Na njegovo pobudo 
so zgradili Vodnikovo kočo 
na Velem polju, pridobili 
kočo na Rodici in Tomčevo 
kočo na Poljški planini. 
Markirali so tudi planinske 
poti okrog Bohinja, Bleda, 
Radovljice, severozahodne 
dele Ratitovca in napravil 
povezavo s Tolminsko.
Julija 1920 sta se z ženo vra-
čala iz Bolzana na Bled, na 
poti pa sta prenočila v Trstu 
v hotelu Balkan, ki je bil del 

Narodnega doma. Prav tisto 
noč, 13. julija, pa so stavbo 
zažgali fašisti. Slovenski 
narod je dogodek opisal 
takole: "Kakor je znano, sta 
stanovala lekarnar Roblek in 
njegova žena Pavla, rojena 
Tominšek, v III. nadstropju 
hotela Balkan. Njihova soba 
60 je nahajala v središču 
hotela, vsled česar je ogenj 
delj časa ni dosegel. Ko pa 
se je požar razširil tudi v tre-
tje nadstropje, sta Roblek in 
njegova žena hitela k oknu 
in jela klicati na pomoč. 
Množica na ulici je jima jela 

klicati, naj se rešita s sko-
kom na ulico, kar bi pome-
njalo gotovo smrt. Med tem 
je več mladih ljudi prineslo 
veliko rjuho, v katero so 
hoteli vjeti Robleka in njego-
vo ženo, ako bi skočila skozi 
okno. Par trenutkov, predno 
se je Roblekova dvojica odlo-
čila, da skoči skozi okno, so 
prispeli na trg gasilci, ki so 
takoj pričeli postavljati les-
tev, da bi rešili oba nesrečni-
ka. Toda Roblek in njegova 
žena nista imela toliko duše-
vne moči, da bi počakala na 
rešitev ... Vrnila sta se v sobo 
in zapored skočila skozi 
okno. Hugo Roblek je ostal 
na mestu mrtev, ker si je 
zlomil tilnik, njegovo ženo 
pa so sicer vjeli v nastavlje-
no rjuho, vendar pa je pri 
tem dobila težke zunanje in 
notranje poškodbe ..."

Obletnica tragične 
smrti Huga Robleka
Trinajstega julija je minilo sto let od tragične smrti Huga Robleka, po katerem nosi ime Roblekov 
dom na Begunjščici. Nesrečno naključje je hotelo, da je v Narodnem domu v Trstu z ženo Pavlo 
prenočil ravno v noči, ko so dom požgali fašisti ... Ob obletnici so v radovljiškem društvu Sciurus 
izdali osebno znamko, priložnostni ovitek in žig.

V društvu Sciurus so ob stoti obletnici Roblekove smrti 
pripravili osebno znamko, priložnostni ovitek in 
priložnostni poštni žig z motivom Narodnega doma v 
Trstu, Roblekovega doma in podobo Huga Robleka, ki jih 
je oblikoval član društva, Radovljičan Alojz Zorman Fojž.

Hugo Roblek / vir: Wikipedija

Na pošti v Radovljici je do konca meseca na ogled filatelistična razstava z naslovom 
Dunajske pošte ob prelomu stoletja 1900 in Radovljiški veletrgovec Leopold Fursager.

 F
o

to
: G

o
ra

zd
 K

av
či

č

Marjana Ahačič

Blejska območna enota 
Zavoda za gozdove Sloveni-
je (ZGS), v okvir katere sodi 
tudi območne enote Radov-
ljica, poziva lastnike gozdov, 
naj kar se  le da hitro in 
učinkovito izvajajo zatiralne 
ukrepe za preprečevanje šir-
jenja podlubnikov. Kljub 
nekoliko manj poškodova-
nih smrek v primerjavi z 
lani je namreč prenamnoži-
tev podlubnikov še vedno 
izredno visoka in ogrože-
nost smrekovih gozdov na 
Zgornjem Gorenjskem na 
najvišji stopnji. 
"Gozdarji ZGS v ogroženih 
gozdovih izvajajo poostren 
nadzor z namenom čim hit-
rejšega odkrivanja in sanaci-
je žarišč podlubnikov. Revir-
ni gozdarji napadena dreve-
sa označujejo za posek ter 

lastnikom gozdov izdajajo 
odločbe za izvedbo poseka 
in zatiralnih ukrepov. Za 
obvladovanje podlubnikov 
je najpomembnejše zagota-
vljanje pravočasnega poseka 
in odvoza neobeljenega 
okroglega lesa, naseljenega 
s podlubniki, iz gozda," 
poudarjajo gozdarji.
"Podlubniki, ki so preživeli 
zimo, so izleteli iz svojih 
zimovališč ter napadli smre-
ke v bližnji in daljni okolici. 
Zato je treba posebno pozor-
no pregledati zlasti gozdove, 
ki so jih v zadnjih letih že 
prizadeli podlubniki ali jih 
je prizadel vetrolom, gozdne 

sestoje na sušnih rastiščih 
in sestoje, v katerih se je v 
prejšnjih letih izvajala redna 
sečnja in dlje časa skladiščil 
neobeljen les. Ogroženi so 
tudi drugi pretežno smreko-
vi sestoji, starejši od 50 let."
S podlubniki napadene 
smreke je treba čim prej 
posekati, še poudarjajo, da 
preprečimo izlet nove gene-
racije podlubnikov. Vsako 
nepravočasno posekano in 
obeljeno ali predelano smre-
kovo drevo lahko pomeni 
uničenje do dvajset dodat-
nih smrek. Posledica je 
povečanje poškodb gozdov 
ter tudi povečan obseg pot-
rebnega dela pri obvladova-
nju podlubnikov v drugi 
polovici leta. Sanacija luba-
dark je pomembna tudi iz 
ekonomskega vidika – ko les 
lubadark pomodri, se njego-
va odkupna cena v primerja-

vi z zdravim lesom zmanjša 
za do 30 evrov na kvadratni 
meter, odvisno od debeline 
in lastnosti lesa.
Lastnike gozdov pozivajo, 
naj v tem najbolj občutlji-
vem času, ko se podlubniki 
izredno hitro razvijajo, tudi 
sami redno pregledujejo 
smrekove gozdove najmanj 
dvakrat mesečno. Če opazi-
jo napadena ali podrta dre-
vesa, naj o tem čim prej 
obvestijo revirnega gozdar-
ja, s sanacijo, torej pospravi-
lom poškodovanega drevja, 
pa lahko v tem primeru zač-
nejo nemudoma, ne da bi 
čakali na odločbo.                  

Poziv lastnikom 
gozdov

Lastnike gozdov pozivajo, naj v tem najbolj 
občutljivem času, ko se podlubniki izredno hitro 
razvijajo, tudi sami redno pregledujejo 
smrekove gozdove najmanj dvakrat mesečno.
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Zanimivosti

Ivanka Korošec

Trinajstega julija je Ana Kus 
dopolnila devetdeset let. 
Svoje starosti pa prav nič ne 
kaže, saj je bistra in prijetna 
sogovornica. Svojega lepega 
visokega jubileja pa ne bo 
prav nič praznovala, že od 
mladih nog ne mara nikakr-
šnih praznovanj – ne oblet-
nic poroke in rojstnih dni ne 
drugih praznikov.
Predno sta se našla, je bil 
njen oče vdovec in je imel 
dve hčerki, mama pa je ime-
la dva nezakonska sinova. 
Poročila sta se in dobila sta-
novanje na Studenčicah pri 
M'hav'. Tu se je rodil prvi 
skupni otrok, deklica, ki pa 
je še majhna umrla. Nato se 
je rodila Ana, njen brat pa je 
bil rojen leto kasneje že na 
Rečici, kamor se je družina 
preselila v svojo hišo. Ana je 

nato dobila še enega brata in 
sestro. Otroci so hodili v šolo 
na Bled, Ani se je uspelo vpi-
sati na gimnazijo na Jeseni-
ce, kamor se je vozila z vla-
kom. Nato je šla študirat sla-
vistiko v Ljubljano, kar ji je 
omogočila štipendija, ki jo je 
dobila na podlagi večkratnih 
udeležb v delovnih brigadah. 
Svojo prvo službo je dobila 
na osnovni šoli v Radovljici, 
kmalu nato pa na gimnaziji 
na Jesenicah, kjer je sloven-
ski jezik poučevala vse do 
upokojitve. Bodočega moža 
je spoznala že v srednješol-
skih letih, poročila sta se leta 
1954. Rodila sta se jima sin in 
hči. Stanovali so v bloku na 
Jesenicah, nato pa sta si zgra-
dila hišo v Hlebcah. Zdaj 
imata štiri vnukinje, tri vnu-
ke in eno pravnukinjo. 
Z družino so vsako leto 
hodili na morje, saj je po 

njenem prepričanju to dob-
ra naložba za zdravje. Sama 
pa je zelo rada potovala v 
tujino. Mož se teh potovanj 

ni udeleževal, saj je zaradi 
narave svoje službe veliko 
potoval po Jugoslaviji. V 
živem spominu ji je ostalo 
sanjsko potovanje s transsi-
birsko železnico vse do Vla-
divostoka. Na taka potovanja 
se je vedno dobro pripravila 
in prej preštudirala potreb-
no literaturo.
Leta pa prinesejo različne 
omejitve, zato je zdaj najraje 
doma. »Vrtnarim, rada 
berem in rada tudi lenarim 
ali poklepetam s sosedi in 
drugimi vaščani,« pravi. 
Srečna je, ko na obisk priha-
jajo potomci, in se veseli nji-
hove razigranosti in nagaji-
vosti. Vedno je bila skromna 
in želela si je le zdravja za 
vso družino in to, da otroci 
živijo po pameti in da nekaj 
naredijo iz sebe. Zadovoljna 
je, saj ji življenje dokazuje, 
da se ji te želje uresničujejo.

Uresničile so se želje
Ana Kus iz Hlebc je svojo prvo službo dobila na osnovni šoli v Radovljici, kmalu nato pa na gimnaziji 
na Jesenicah, kjer je slovenski jezik poučevala vse do upokojitve.

Ana Kus

Ivanka Korošec

Rodil se je v Odrancih leta 
1930 kot 13. v družini s 15 
otroki. Oče je bil invalid, 
revščina je pritiskala, življe-
nje je bilo trdo. Lojze se je 
izučil za čevljarja in po 
odsluženi vojaščini leta 1952 
šel s trebuhom za kruhom 
na Gorenjsko. Pri gradnji 
ceste, ki so jo delali iz Krope 
mimo Jamnika v Dražgoše, 
je spoznal tamkajšnjo doma-
činko, svojo bodočo ženo 
Ivanko. Leta 1956 sta se 
poročila in še istega leta sta 
ob pomoči staršev začela 
zidati hišo v Lescah, novem-
bra pa sta se vanjo že vselila, 
čeprav so bili v njej le naj-

nujnejši prostori. Branko se 
jima je rodil aprila 1957, 
Rudi pa decembra 1958. Loj-
ze je dve leti delal v čevljar-
ski delavnici, nato pa 38 let v 
leški Verigi, nekaj časa kot 
varilec v obratu težkih verig, 
potem pa kot sedlar v vzdr-
ževalnem obratu. 
Čeprav je bilo življenje skro-
mno, jima je bilo lepo. Vsak 
dinar je bilo treba dvakrat 
obrniti, vendar sta vse, kar sta 
načrtovala in želela, tudi ure-
sničila. Sicer ne takoj in zlah-
ka, ampak s trudom in zlago-
ma. Lojze je čevljaril še po 
službi in celo ženo naučil 
vleči dreto, da mu je pomaga-
la pri delu. Z ženo sta se ved-
no res dobro razumela, saj ju 

je ves čas družilo medseboj-
no zaupanje, razumevanje in 
spoštovanje. Dokler je lahko 
še vozil, sta rada odhajala v 
njegovo rodno Prekmurje.
Zanj sedaj lepo skrbi sin 
Brane z ženo, kajti soproga 
mu je pred dvema letoma 
umrla.
Družina se je v vseh letih 
razširila, saj je Lojze pono-
sen ne samo na sinova, pač 
pa tudi na tri vnuke in vnu-
kinjo ter tri pravnuke in 
pravnukinjo.
Z leti prihajajo tudi težave z 
zdravjem, tako da potrebuje 
redno pomoč svojih domačih. 
Obletnico je praznoval na 
domačem vrtu v krogu svo-
jih domačih, vesel pa je bil 

tudi obiska predstavnic Rde-
čega križa in Društva upo-
kojencev Lesce.

Na Gorenjsko iz Prekmurja
Šestega julija je devetdeseti rojstni dan praznoval Lojze Antolin iz Lesc.

Lojze Antolin, 
devetdesetletnik

Ivanka Korošec

Joža Pavlič se je rodil 8. 
julija leta 1930 v Ljubnem, 
vasici, ki jo ima rad iz vse-
ga srca. Rasel je v skromni 
bajtarski družini s starejšo 
sestro in mlajšim bratom. 
Oče je bil železničar, 
mama in stara mama sta 
se trudili z obdelovanjem 
skromne zemlje. Mamo je 
imel zelo rad in jo globoko 
spoštoval. Ko je bil zapos-
len v kranjski Iskri, je vso 

svojo plačo z nadurami 
vred dajal njej, da so laže 
preživeli.
Osnoval si je družino, ima 
dva sinova in hčer ter štiri 
vnukinje. Oba z ženo sta 
pokazala veliko inovativnos-
ti in podjetnosti, ko sta zače-
la obrt na domu. Uspelo 
jima je in danes kovinarsko 
obrt uspešno nadaljuje sin. 
Rojenice so Jožu nasule v 
zibelko kup talentov. Od 
nekdaj ima veliko veselje 
in izostren čut za naravo. S 

tem so povezani tudi nje-
govi konjički. Je ljubiteljski 
čebelar in čmrljar. Več kot 
šestdeset let je član zelene 
bratovščine. Igral je v god-
bi na pihala, prepeval v 
pevskem zboru, je pa tudi 
pesnik. Pesmi rad deklami-
ra na različnih prireditvah, 
še zlasti se angažira ob 
praznikih v domači vasi, 
kjer še obujajo stare ljud-
ske običaje. Zbral je tudi 
šale, jih po svoje priredil, 
spravil v verze in izdal zgo-
ščenko. Kljub visokemu 
jubileju ima na zalogi še 
vedno dovolj volje, vztraj-
nosti, sposobnosti in ino-
vativnosti. Pripravlja izdajo 
svojih spominov, ki jim je 
dodal še lep šopek svojih 
pesmi.

Jubilant Joža Pavlič
Rojenice so Jožu nasule v zibelko kup talentov. Od nekdaj ima veliko 
veselje in izostren čut za naravo. S tem so povezani tudi njegovi konjički.

Joža Pavlič

Alenka Brun

Radovljica – Tudi Četrtkovi 
večeri na trgu, ki so se vsako 
leto odvijali ob četrtkih v juli-
ju ter še prvi četrtek v avgus-
tu na Linhartovem trgu v 
Radovljici, kamor so vabili s 
koncerti slovenskih in tujih 
izvajalcev ter okusno ponud-
bo ulične prehrane Okusov 
Radol'ce, so se letos znašli v 
posebni, prilagojeni situaciji, 
ki jo povzroča prisotnost 
novega koronavirusa. Prvi 
napovedani Četrtkov večer je 
sicer odpadel, glasbene spre-
mljave ni, včasih organizator-
ju ponagaja še slabo vreme. 
Mi smo se oglasili na dru-
gem, ki je tako postal prvi v 
juliju oziroma poletju 2020. 
Zgodil se je bolj v obliki trž-
nice, vendar je dogodek – 
kljub upoštevanju vseh 
uredb, pravil in priporočil 

pristojnih institucij – še ved-
no izpadel simpatično. 
Četrtek je v popoldanskih 
urah najprej gostil mini 
ARTish, kjer so sodelovali 
umetniki in ustvarjalci iz raz-
ličnih krajev Slovenije, ne le 
Gorenjske; v soju večera pa 
so obiskovalci tudi kaj prigri-
znili – seveda spet ob upošte-
vanju novih pravil druženja. 
Na treh stojnicah so tokrat 
ponujale svoje okuse Gostil-
na Pr' Tavčar ter restavraciji 
Tabor in Center. Ljudje so 
lahko izbirali med piščan-
čjim "wrapom" oziroma zavi-
tkom, burgerjem s svinjino, 
kogar je mikalo kaj sladkega, 
se je odločil za kokosovo 
panakoto s karameliziranim 
ananasom in rdečim pop-
rom. Organizator pa ni poza-
bil na ljubitelje piva in v svojo 
družbo povabil še domačo 
pivovarno Carniola Brewery.

Ko spregovori 
ustvarjalnost

Za kulinarične užitke so skrbeli: Klemen Logar (Pr' Tavčar), 
Martin in Špela Gluščič (Restavracija Center) in Mateja 
Markič (Restavracija Tabor)

Ivana Tušek (Carniola Brewery) pri simpatičnem kombiju, 
iz katerega točijo pivo

Radovljičanom se je tokrat s svojimi preprogami predstavil 
Iranec, ki živi v Litiji, Amirali Hessabi (Tarromann Textiles). 
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Petek, 24. julij
Kickbokserka, ob 21.30, mladinski film, Nizozemska, Belgija, Letni 
kino, vstop prost, Dvorišče Linhartove dvorane Radovljica

Kako vzgajati kužka in bralni klub kužke Honey, ob 10.00, v Honey-
jin bralni klub; vsak udeleženec s seboj prinese svojo knjigo za bran-
je, ki jo bo prebiral kužki Honey, obvezne prijave na info@zlato-ja-
bolko.si, Zgoša 17B, Begunje*

Sobota, 25. julij
Prevajalci, ob 20.15, triler, Linhartova dvorana Radovljica*

Mali princ Fahim, ob 18.00, biografska komična drama, Linhartova 
dvorana Radovljica*

Nedelja, 26. julij
Mali princ Fahim, ob 18.00, biografska komična drama, Linhartova 
dvorana Radovljica*

Vita in Virginia, ob 20.15, biografska romantična drama, Linhartova 
dvorana Radovljica*

Torek, 28. julij
Voden ogled Krope, ob 10.00, ogled ohranjenega trškega naselja z 
edinstveno dediščino večstoletnega kovanja; zaželene prijave v 
Kovaškem muzeju, zbirno mesto je Kovaški muzej

Voden ogled Radovljice, ob 10.00, voden ogled starega mestnega 
jedra, Linhartov trg, Radovljica, zbirno mesto TIC Radovljica

Voden ogled Kamne Gorice, ob 12.30, ogled vaškega jedra Kamne 
Gorice, prepredenega s številnimi vodnimi kanali, mostički in zgo-
dovinskimi stavbami; zaželene prijave v TIC Radovljica, zbirno mes-
to avtobusna postaja pred Gostilno Mlin, Kamna Gorica 

Monikin biodinamični vrt, ob 17.00, osnove biodinamičnega vrtnar-
jenja, setve semen in priprave različnih pripravkov, degustacije, pri-
java v TIC Radovljica, Vrbnje*

Honey svetuje: Socialne veščine in sprostitev za osnovnošolce, ob 
10.00, na torkovih srečanjih bomo s pomočjo kužkastega sveta raz-
vijali socialne veščine;  obvezna prijava na info@zlato-jabolko.si, 
Zgoša 17B, Begunje*

Sreda, 29. julij
Skrivnosti pravljic in fraktalčki s kužko Honey, ob 10.00; na pros-
tem, obvezna prijava na info@zlato-jabolko.si, Zgoša 17B, Begunje*

Četrtek, 30. julij
ARTish in Okusi Radol'ce na trgu, ob 16.00 ARTish, ob 18.00 street 
food Okusi Radol'ce, Linhartov trg, Radovljica

Voden ogled Gradu Kamen, ob 16.00, zbor pod gradom, po ogledu 
gradu sledi še pohod po Lambergovi poti od Gradu Kamen do sredi-
šča Begunj; zaželene prijave v TIC Begunje, Grad Kamen, Begunje

Voden ogled Mošenj, ob 10.00, ogled starega vaškega jedra, etnolo-
škega muzeja in arheološkega najdišča Villa Rustica; zaželene prija-
ve v TIC Radovljica, Mošnje

Petek, 31. julij
Medtem ko vas ni bilo, ob 21.30, drama, Letni kino, vstop prost, 
Dvorišče Linhartove dvorane Radovljica

Kako vzgajati kužka in bralni klub kužke Honey, ob 10.00, obvezne 
prijave, Zgoša 17B, Begunje*

Veseli Begunjčani, ob 19.00, glasbeni večer, rezervacije na avsenik@
avsenik.com ali 04/5333 402, Gostilna Avsenik, Begunje*

Sobota, 1. avgust
Proxima, ob 18.00, akcijska drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Neodvisne, ob 20.30, zgodovinska drama, Linhartova dvorana Rado-
vljica*

Nedelja, 2. avgust
Bolšjak, ob 9.00, ljubitelji starin menjajo in prodajajo svoje izdelke, 
Linhartov trg, Radovljica

Neodvisne, ob 18.00, zgodovinska drama, Linhartova dvorana Rado-
vljica*

Proxima, ob 20.30, akcijska drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Srečanje mest na Venerini poti, ob 10.00, srednjeveška tržnica obrt-
nikov in rokodelcev iz vse Slovenije, organizator: TD Radovljica, Lin-
hartov trg, Radovljica

Torek, 4. avgust
Voden ogled Krope, ob 10.00, ogled čudovito ohranjenega trškega 
naselja z edinstveno dediščino večstoletnega kovanja; zaželene 
predhodne prijave v Kovaškem muzeju, zbirno mesto Kovaški muzej 

Voden ogled Radovljice, ob 10.00, Linhartov trg, Radovljica, zbirno 
mesto TIC Radovljica

Voden ogled Kamne Gorice, ob 12.30, zaželene prijave v TIC Radov-
ljica, zbirno mesto avtobusna postaja pred Gostilno Mlin, Kamna 
Gorica 

Monikin biodinamični vrt, ob 17.00, prijava v TIC Radovljica, Vrbnje*

Petek, 5. avgust
Ansambel Saša Avsenika, ob 19.00, Gostilna Avsenik, Begunje*

Četrtek, 6. avgust
Četrtkov večer v parku: George Pehlivanian z učenci, Opera to the 
people, ob 19.00, potrebne prijave v TIC Radovljica, Radovljiški park

Voden ogled Gradu Kamen, ob 16.00, zbor pod gradom; zaželene 
prijave v TIC Begunje, Grad Kamen, Begunje

Voden ogled Mošenj, ob 10.00; zaželene prijave v TIC Radovljica, 
Mošnje

Od 24. julija do 21. avgusta 2020
Petek, 7. avgust

Festival Radovljica: Musica Globus, ob 20.00, Georg Philipp Tele-
mann in ljudska glasba iz baročnih rokopisov, trg pred cerkvijo sv. 
Petra, Radovljica*

Bog, le kaj smo spet zagrešili?, ob 21.00, komedija, Letni kino, vstop 
prost, Dvorišče Linhartove dvorane Radovljica

Sobota, 8. avgust
Kapitan Sabljezobi in čarobni diamant, ob 18.00, animirani film, sin-
hronizirano, Mini kino art, Linhartova dvorana Radovljica*

Šivi, ob 20.30, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 9. avgust
Festival Radovljica: Valvasorjev zvok, ob 20.00, slovenska glasbena 
dediščina 17. stoletja, Cerkev sv. Petra, Radovljica*

Kapitan Sabljezobi in čarobni diamant, ob 18.00, animirani film, sin-
hronizirano, Mini Kino Art, Linhartova dvorana Radovljica*

Šivi, ob 20.30, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Torek, 11. avgust
Voden ogled Krope, ob 10.00; zaželene prijave v Kovaškem muzeju, 
zbirno mesto Kovaški muzej 

Voden ogled Radovljice, ob 10.00, Linhartov trg, Radovljica, zbirno 
mesto TIC Radovljica

Voden ogled Kamne Gorice, ob 12.30; zaželene prijave v TIC Radov-
ljica, zbirno mesto avtobusna postaja pred Gostilno Mlin, Kamna 
Gorica

Monikin biodinamični vrt, ob 17.00, prijava v TIC Radovljica, Vrbnje*

Festival Radovljica: Renesančna polifonija iz Ljubljane, ob 20.00, 
prva sodobna izvedba maše flamskega Antoniusa Gosswina in litur-
gična glasba njegovih sodobnikov na dvoru v Gradcu, Cerkev Mariji-
nega oznanjenja, Velesovo (Adergas)*

Četrtek, 13. avgust
Voden ogled Gradu Kamen, ob 16.00, zbor pod gradom; zaželene 
prijave v TIC Begunje, Grad Kamen, Begunje

Voden ogled Mošenj, ob 10.00; zaželene predhodne prijave v TIC 
Radovljica, Mošnje

Festival Radovljica: Beethoven, Schubert in Lannoy, ob 20.00, godal-
ni trii Beethovna in Schuberta, zgodovinska in sodobna priredba 
Beethovnove glasbe, še neizvajani trio Eduarda de Lannoyja, Radov-
ljiška graščina, Radovljica*

Petek, 14. avgust
Hišni ansambel Avsenik, ob 19.00, narodno-zabavni večer pri Jožov-
cu, Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje*

Dan morske kulinarike s Hišnim triom, ob 18.00, kulinarični in glas-
beni večer, Gostilna Avsenik, Begunje*

Festival Radovljica: Beethoven, Schubert in Lannoy – Družinski kon-
cert (matineja), ob 11.00, godalni trii Beethovna in Schuberta, zgo-
dovinska in sodobna priredba Beethovnove glasbe, še neizvajani trio 
Eduarda de Lannoyja, Radovljica*

Jadralke, ob 21.00, dokumentarni film, Letni kino, vstop prost, Dvo-
rišče Linhartove dvorane Radovljica

Sobota, 15. avgust
Festival Radovljica: Koncert udeležencev mojstrskega tečaja za klju-
nasto flavto z Matejo Bajt, ob 17.00, Baročna dvorana radovljiške 
graščine, Radovljica*

Dan morske kulinarike s Hišnim triom, ob 19.00, Gostilna Avsenik, 
Begunje*

Troli na svetovni turneji, ob 18.00, animirana glasbena pustolovšči-
na, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 16. avgust
Festival Radovljica: Duhovne arije v novem slogu, ob 20.00, koncert 
najlepših vokalnih skladb italijanske renesanse, Cerkev sv. Petra, 
Radovljica*

Troli na svetovni turneji, ob 18.00, animirana glasbena pustolovšči-
na, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Torek, 18. avgust
Voden ogled Krope, ob 10.00; zaželene prijave v Kovaškem muzeju, 
zbirno mesto Kovaški muzej 

Voden ogled Radovljice, ob 10.00, Linhartov trg, Radovljica, zbirno 
mesto TIC Radovljica

Voden ogled Kamne Gorice, ob 12.30,; zaželene prijave v TIC Radov-
ljica, zbirno mesto avtobusna postaja pred Gostilno Mlin, Kamna 
Gorica

Monikin biodinamični vrt, ob 17.00, prijava v TIC Radovljica, Vrbnje*

Festival Radovljica: Dvojni portret: Chopin in Liszt, ob 20.00, kon-
cert Rosalie Gomez Lasheras na zgodovinskem klavirju, Radovljiška 
graščina, Radovljica*

Četrtek, 20. avgust
Voden ogled Gradu Kamen, ob 16.00, zbor pod gradom, zaželene 
prijave v TIC Begunje, Grad Kamen, Begunje

Voden ogled Mošenj, ob 10.00, zaželene prijave v TIC Radovljica, 
Mošnje

Festival Radovljica: Orfej in moč glasbe, ob 20.00, koncert ansambla 
PER-SONAT, Cerkev sv. Petra, Radovljica*

Petek, 21. avgust
Gorenjski kvintet, ob 19.00, narodno-zabavni večer v pri Jožovcu, 
Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje*

Dotik vode, ob 21.00, komedija, Poletni kino, vstop prost, Dvorišče 
Linhartove dvorane Radovljica

Razstave in ostalo:
Let's Bug Together #29, od 13. 8. do 15. 8., 29. mednarodno srečanje 
zračno hlajenih vozil VW; razstava vozil iz 15 držav, igre, zabava, 
glasba, stojnice, hrana in pijača, Letališče Lesce

Industrijska dediščina v fotografiji, Industrija v radovljiški občini sko-
zi objektiv fotografov Adija Finka in Ivana Pipana, do 30. 10. Na 
ogled je od torka do nedelje 10.00–18.00, razstavni hodnik Radovlji-
ške graščine.

Alpska modna industrija – ALMIRA; Preteklost oblikuje sedanjost, 
od 5. 8. do 30. 9. 2020. Od torka do nedelje, 10.00–12.00 in 17.00–
19.00, Galerija Šivčeva hiša

Z zvezdico (*) so označene prireditve z vstopnino. 
Več informacij o posameznih prireditvah je na voljo na spletni strani 
www.radolca.si. 

Organizatorji prireditev si pridržujejo pravico do spremembe programa. 

Zaradi razmer v filmskem svetu lahko pri kino programu prihaja do 
sprememb, saj je distribucija

filmov še vedno nepredvidljiva in nestanovitna.

Za aktualne informacije spremljate spletno stran Linhartove dvorane: 
www.ld-radovljica.si

Foto natečaj Dogodki v 
občini Radovljica 2019

Prelet, Damjan Markovec, diploma

V prvih dneh septembra bodo v Kamni Gorici potekali že 
dvajseti Langusovi dnevi, ko v spomin na rojaka Matevža 
Langusa v vasi organizirajo ustvarjalne delavnice, športna 
tekmovanja ter kulturna in zabavna druženja. Ob letošnji 
jubilejni izvedbi že v avgustu pripravljajo prav posebno raz-
stavo. Domačine ter vse, ki so v preteklosti obiskali Langu-
sove dneve, vabijo, da pobrskajo po svojih domovih ter na 
razstavo prinesejo izdelke, ki so kakorkoli povezani z Langu-
sovimi dnevi. To so lahko izdelki ustvarjalnih delavnic, foto-
grafije, priznanja ali kolajne s športnih tekmovanj, lahko pa 
tudi drugi spomini na dogajanje. Organizatorji bodo veseli 
tudi video posnetkov, ki jih lahko pošljete na naslov ktdkam-
nagorica@gmail.com, druge predmete pa lahko najkasneje 
do 12. avgusta prinesete v Dom krajanov Kamna Gorica po 
predhodnem dogovoru s KTD Kamna Gorica (041 350 480). 
Odprtje razstave bo 14. avgusta.

Jubilejni Langusovi dnevi

s kuponom do 31. 8. 2020.

Srečanje mest na Venerini poti bo v starem mestnem jedru 
Radovljice v nedeljo, 2. avgusta. Slikoviti Linhartov trg bodo 
napolnili rokodelci s svojimi umetelno in skrbno narejenimi 
izdelki. Srednjeveško tržnico obrtnikov in rokodelcev iz vse 
Slovenije bodo tudi letos popestrili ulični umetniki, vitezi in 
dvorne dame, ki pričakajo duh starih dni. Prireditev se bo 
začela ob 10. uri, srednjeveški program pa ob 14. uri.

Srečanje mest na Venerini poti
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JESENICE

NAJBOLJŠA PONUDBA ZA VAS v salonu JUNIK-M, d.o.o., na JESENICAH!

Marjana Ahačič

Konec tedna so začeli ruše-
nje zadnjih nekaj let prazne 
stavbe na vrhu grička v 
neposredni bližini vrtca. Še 
pred nedavnim so bili v njej 
prostori uprave Vrtca Rado-
vljica, nekaj let pred tem se 
je od tam v nove prostore 
dokončno preselil Center za 
socialno delo, instituciji, ki 
sta v prostorih na Kopališki 
10 delovali od sredine petde-
setih let. Uprava vrtca je 
zdaj v stavbi za avtobusno 
postajo, center za socialno 
delo pa v novih prostorih 
nad Gorenjsko banko v sre-
dišču mesta.
Od konca druge svetovne 
vojne do sredine sedemde-
setih let je bil v stavbi zdrav-
stveni dom, kjer so ambu-
lante radovljiških zdravnikov 
delovale, vse dokler niso v 

bližini kopališča zgradili 
novega. V osnovi je bila sicer 
stavba zgrajena med drugo 
svetovno vojno kot hiša 
nemškega okrajnega načel-

nika. Po vojni so jo tedanje 
oblasti zaplenile in adaptira-
le oziroma uredile tako, da je 
bila primerna za izvajanje 
zdravstvene dejavnosti. V 

takratnem zdravstvenem 
domu je delovala tudi zoboz-
dravstvena ambulanta.
Objekt je bil v zadnjem 
obdobju v lasti Občine 
Radovljica, kjer so ugotovili, 
da ne izpolnjuje bistvenih 
zahtev, ki jih določa gradbe-
ni zakon. Brez večjih rekon-
strukcijskih posegov, ki bi 
zahtevali tudi statično proti-
potresno sanacijo, ni bil več 
primeren za daljšo uporabo, 
zato so se pristojni odločili 
za rušitev.
Na objektu so bili vgrajeni 
portali iz tufa iz sedem-
najstega stoletja. Te so še 
pred rušitvijo stavbe skrbno 
odstranili in shranili. Celot-
no območje se bo po rušitvi 
objekta zatravilo, prostor pa 
bo namenjen za nadaljnje 
potrebe vrtca, so še pojasni-
li na radovljiški občinski 
upravi.

Stavbe nekdanje uprave 
vrtca ni več
Prejšnji konec tedna so porušili stavbo, v kateri so bili še pred nekaj leti upravni prostori 
radovljiškega vrtca in centra za socialno delo, do sredine sedemdesetih let prejšnjega stoletja pa 
zdravstveni dom.

Skoraj osemdeset let staro stavbo ob radovljiškem vrtcu, ki 
je bila v osnovi zgrajena kot stanovanjska vila, po drugi 
svetovni vojni pa je bil v njej zdravstveni dom ter kasneje 
center za socialno delo in uprava vrtca, so v soboto 
porušili. / Foto: Andrej Sedej, MZM, d. o. o

Portale iz 17. stoletja so s stavbe pred rušenjem odstranili 
in jih shranili, območje pa bo v nadaljevanju zatravljeno in 
namenjeno potrebam vrtca. / Foto: Andrej Sedej, MZM. d. o. o

Stavba brez večjih rekonstrukcijskih posegov ni bila več 
primerna za daljšo uporabo, zato se je občina odločila, da 
jo poruši. / Foto: Domen Mihelič


